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ΡΒΕΒΑΤΙΟ 

Αῇ Ξ5ΌΒΑΝΝΑΜ, ἃς. 

(ΟΟΡΙΘΕΒ Οταοὶ Μ88. 401 σοηξεγυπίυγ δά ΓἸΌτιηλ ϑυίδηηδ, ὅζο. οὔλης8 ἔεγε πηΐ ἐπυπηογαῖὶ, εἰ 8ώ- 

οὐἱο πο ΠηρῸ] δαίογιριὶ ἴῃ Ῥγείδιομα δὰ Τ)δηϊδΐθηι ; αυογαγα ἕδηδη ρ]εηῖογ Νουα ἀδδίτυγ ἴῃ γεσθη- 
ἤοης (εαυθηῖ. Θιοά (4 γεϊ!4ὰοβ, ἴῃ ὑποφυοαὰς χαδηίΐυπι ἀεῆι Γ,βέζοσ εγὶϊ δατηοηϊι. 

Π]|. ΧΗ. 
23. 26. 

33, Οὐοάεχ Ψψαιοαπυβ πλεπιργαηδοευβ, Πρπαῖι8 ὨΌΠΊΘΓΟ 1154. 4] εἰξ αἸῖεγ Ῥγορμείδγυτ. 
Μυμ]υ8 εἰ τη ρετποιρίο, οἱ δὰ ΓἸδγαπι ΒΕ]: οἱ Τγδςοηΐϑ ΠΟΩ Ργορτααϊταν υ]ῖγὰ ἤπεῦα 
ΠΟΓΏΠΊΔΙ8 5. 

34, Οοάεχ ΜΝαίοδηυβ, τηειλθγδῃ. ἴῃ [0]. ππηλ. 303. Οοπίηει ΑϑΑ ϑαηέξζογυηι Ομπῆὶ Μαει- 
γα. Εχαγαῖυϑβ εἰὲ ἀυάαθυβ σΟἸ] Πγη15 οἰγοᾶ 2. 12. 

35, Οὐοάεχ Ψαίοδηυβ, πλειη Ὀγδηδοουβ, 1η 0]. πυτα. 866. (οπεπει Αϑὰ ϑαπᾶογιηι Ματγίγ- 
ταηλ. Εἰχαγάϊιις νἱἀδίυγ οἴτοα 20. 12. [πῃ ἄπο σο]υγηπα5 ἀπροηίτις ᾽σαπὶ ἀν! οηε 
Πηρυΐαγαπι ΨιΠοπιαηλ. 

26. 48. 49. 

δι. 62. 87. 

88, Ῥυο μαϑεῖ Πλ4η16]15 Ἐχθτρ]ατία, ίς. Τ᾽ Ββεοδοποηδυῃι, εἴ τὸ κατὼ τοὺς Ο΄. {)γυτηηας σοη- 

111 δὰ Π1δγ. ϑυίδηπε ὅζο. ροϊξετίοτί ργεῆχο εἰζαϊο ΟὨίρ. σου) ἴάπιεη ΟΟ]]Αἴῖο ποίξγα 
ΠΟ γάγο ἀπογεραῖ αὖ Εἀϊτίοης Πδηίο 8 Ἐοπηδ 1772. (Οἔ Ργαξ, δὰ Τ)δῃϊε].) 

89, Νοῖαπάυπι εξ ἤυης Οοαϊςεπὶ ρεγ [δγ. Εἴλία, 96 γεηγδ, εἰ ΕΖεϊς. ἀεῖρπαγι ἤυπι. 239. 
90. 91. 

130, ἴη 27ο΄. 504. εἰ Πι1δτις ΗΙΠογοΙβ ἀεῆρπαίυγ Πυπλεγο 144. 

147. 
148, Οὐοάεχ Ψαίοδπαβ ἴῃ ρεγρβη). ΠρηδΕι5 ΠΕ ΠΊΘΓΟ 202 5. ΟἸἸτὴ Βα] Δην5 πυηλ. 64. ἴῃ αυδτῖο. 

Οοπεπεοι πηπογίαπὶ Βαγίδαηι εἴ «οαΔρἢ; ἀειπάς μαρδῖ ιβοποβ Ὠδη16]15 ἴῃ {15 οαρὶ- 

αδυ8 ἀπμειηδῖαβ. ΕἸερδηΐεογ σοηίογιρίαβ ἔα ἀσαῦδι8 ΠΟ] Π.η15 οἶγοα ἔρος. 12. 
1490, ΑΔ Βεὶ. εἰ τας. τδηξζαῃ. 

228. 
229, ᾿Δά Άη. οοπι. 2. {5τὶ Βε]. εἰ τας. ἐχρ]οϊί. 
230, Οὐοάεχ Μαζίοδηι5, ππε Ὀγαηδοειβ, Πρπαῖαβ ΠυΠΊΘΓΟ 1641. ΟἸ πὶ ρεγίηεθαὶι δά Μοπᾶ-᾿ 

. ἢεγίαπι Οτγρία Εσγγαῖρο, 111 Ἰαρ!ταΓ 1η ργπιο [0]10ο. Ὠυάθυβ οΟἸπηηὶ5 ποη ἱποίθρδη- 
[6Γ Ἔχαγδῖιι ἴῃ ἔο]. οἰγοα ἴβξο. 12. (ὐοηϊζιηεῖ νᾶγιᾶ8 ογδίοηθϑ ἴη {Ζεΐα, Β. Ὑ γρίηϊ8, εἴ 

ϑαηΐδζογαζῃ (Ο]εηηϊΑἴ68. 
231. 
232, Οὐοάεχ ΜΝ αιοᾶηῦς, τη ηλγάπαοθῦ8, Πρηδῖ. ὨυΠΊΕΓΟ 2οΟο. Ο1πὶ ΒΑΠ]ΙΔη. πυηλ. 30. 6ΧΔ- 

γάτα ἴῃ ἔΌ]1ο ρᾶγνο οἶγοα ἕβουΐιπι 12. Οοπεϊποῖ αΐχιοι 5. Ῥαΐγαπι ογβίοηαϑβ εἴ ρείξα. 

233: 234: 238: 

ΕΠΙΤΙΟΝΕΒ εαάσδηι Ὠΐο, ΄υδ 4118Ὶ1, οἸαπέυΓ. 

ΡΑΤΕΕΒ εἰ ΒΟΚΙΡΤΟΚΕΒ εοίάεπι σοητυ] 4008 ἴῃ Ργίογιδυβ ΠΡ Γιδ. 

ΝΕΚΒΙΟΝΕΒ αυξ σοηξεγυπίαγ δὰ Γιδγαγη ϑυίδηπδ, ὅζο. Πππὶ εράεπὶ 4.48 σοηία} ΗοΙπλείι8 δὰ ΓΙΡγα πὶ 
ΓλΔη16 115: χυΐδιι5 Δ4}]Ἰοἰταγ Ψεγῆο Οοριίίςα, εχ ἀυοθυ8 Μ58. ὑπο ΒΙδ]ιοίμεςα Ἀε- - 
σα Ῥαγιί, αἴζεγο Βιδ]οιι. 5. Οεγγλδηὶ ἃ Ῥγαῖβ, ορεγὰ οε]. ΛΟ: 1π υἱιπὶ Πυ]05᾽ 

Εἀπτοη!5 Ργοουγαῖδ. 
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Ι. 2. 

ΣΩΣΑΝΝΑ,. 

Ι! 

ΚΑΙ ἣν ἀνὴρ οἰχῶν ἐν Βαξυλῶνι, χαὶ ὄνομα αὐτῷ Ἰωακείμ. Καὶ ἔλαξε γυναῖχα. ἢ ὄνομα Σω- 

σάννα, ϑυγάτηρ Χελχίου, χαλὴ σφόδρα, χαὶ φοδεμένη τὸν Κύριον. 

.. χαὶ ἐδίδαξαν τὴν ϑυγατέρα αὐτῶν χατὰ τὸν νόμον Μωυσῆ. 
καὶ ἣν αὐτῷ παράδεισος γειτνιῶν τῷ οἴχῳ αὖτ" χαὶ πρὸς αὐτὸν προσήγοντο οἱ ᾿Ιεδαῖοι, διὰ τὸ 

Καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς δίκαιοι, 
Καὶ ἢν Ἰωακεὶμ. πλέσιος σφόδρα, 

εἶναι αὐτὸν ἐνδοξότερον πτάντων. Καὶ ἀπεδείχθησαν δύο πτρεσξύτεροι ἐκ τῇ λαξ χριταὶ ἐν τῷ 
ἐνιαυτῷ ἐχείνῳ, “περὶ ὧν ἐλάλησεν ὁ δεσπότης, ὍΟτι ἐξῆλθεν ἀνομία ἐχ Βαξυλῶνος ἐκ ππρεσξυτέΞ: 

ὲ "“ Δ 387 ν Ν 2 " " 2 .- “᾿ἂᾶγ, 9 Ν .ν 
ρων χριτῶν, οἵ ἐδόχεν χυδερνᾷν τὸν λαόν. Οὗτοι «προσεχαρτέρεν ἐν τῇ οἰκίᾳ ᾿Ιωαχεὶμ, χαὶ ἤρ- 
χοντο πρὸς αὐτὰς πάντες οἱ χρινόμενοι. 

Ν 5 »Ῥ ες», 9. » ε Ν ΄ ΓΦ φᾳ 

Καὶ ἐγένετο ἡνιχὰ ἀπέτρεχεν ὁ λᾶος μέσον ἡμερᾶς, 

εἰσεπορεύετο Σωσάννα, χαὶ πτεριεπάτει ἐν τῷ παραδείσῳ τὰ ἀνδρὸς αὐτῆς. Καὶ ἐϑεώρεν αὐτὴν 

οἱ δύο πρεσξύτεροι χαϑ' ἡμέραν εἰσπορευομένην, χαὶ περίπατϑσαν, καὶ ἐγένοντο ἐν ἐπιϑυμίᾳ αὐ- 

τῆς, Καὶ διέςρεψαν τὸν ἑαυτῶν γᾶν, χαὶ ἐξέχλιναν τὸς ὀφϑυαλμὲς αὐτῶν, τῷ μὴ βλέπειν εἰς τὸν 

ϑρανὸν, μηδὲ μνημονεύειν κριμάτων δικαίων. Καὶ ἦσᾶν. ἀμφότεροι) χατανενυγ μένοι περὶ αὐτῆς, 

χαὶ οὐχ ἀνήγίειλαν ἀλλήλοις τὴν ὀδύνην ἑαυτῶν" Ὅτι ἡσχύνοντο ἀναγίεῖλαι τὴν ἐπιδϑυμίαν αὐ- 

ΣΩΣΑΝΝΑῚ Περι τῆς σωφρονος καὶ δικαίας Σωσαννης 34. Αἱ 

ορῶσεις τῇ τρροφήτα Δανιηλ τὰ κατὰ τῆς τρεσθυτερους καὶ Σεσαννᾶν 
232. Τὰ κατα τοὺς τρεσξυτερους καὶ Σεσαννᾶν 233. Ορασις του 
σοφωτατου Δανιηλ κατα Σεσαννὴς 23. 

Ι. Καὶ ἦν] ἣν δὲ τις 34. οἰκῶν] Ισϑαιος 34. κα 23. καὶ ὄὅνο- 
μα αὐτῷ] ὀνομᾶτι 34. “και ὀνομᾶ αὐτὰ 148. 

11. Καὶ ἔλαξε] «τος ἐλαδε 34. καὶ ἔλαξεν ἑαυτῷ Αἰτῃ. τ. ἢ 
ὄνομα} ονομαᾶτι 34, 230. Σωσαάννα) Σουσαννα ΧΙ, 23, 35» 46, 48, 

49. 51, 87, 00, 91, 147, 231,232,23. ΑἸεχ, ΟἿϊρ. Αἴβδη. ἰϊ. ο8. Σω- 

σανναν 34. Σεσανναν 23.0.2 ϑυγατηρ)] ϑυγατερα 34, 3ς» τού, 230. 
καλὴ σφόδρα] καλὴν τω εἰδει σφοδρα 345) 148. καλὴν 220. καλὴν 

σφύδρα Οὐοπηρὶ. καὶ φοδεμένη] και φοξεμενην 34. ἯΙ Σ 4220. Οομ9ΡΙ. 
κ καὶ 3ς. τὸν Κύριον] τὸν Θεον 62, 233. 

11. Καὶ οἱ γονεῖς] οἱ δὲ γονεῖς 34. 
ἐδιϑαξαν] α και 34. τὴν ϑυγατέρα αὐτῶν] αὐτὴν 23ς. 
Μωυσεως 34. Μωσει (ᾶς ἱπίτα) 14). Μωσὴ 23 ς. Αἴεχ. 

ΙΝ. Καὶ ἣν 1] ἦν δὲ 34. καὶ ἥν αὐτῷ ταραδ.} , αὐτῷ δίαν. 
Οἷἶτορ. γγειτνιῶν} τοιτνιων 23. τῷ οἴκῳ] τῇ αὐλῇ ϑῖαν. Μοίᾳ. 
προσήγοντο] συνήγοντο 34. 16,48, ςτ, 88, 130, 231, 2329) 233» 23. 

Οομαρί. ηπειίγον 148. οἱ Ιπϑαῖοι) Κ)υάκὶ οπιπεςε Οορῖ,, ἐνᾺς 
Νν. Καὶ ὠπιδείχϑησαν) απεδοιχϑησαν δὲ τοτε 34. χαι εν τω 

καιρὼ εκειγῶ απεδειχϑηῆσαν 148. ἀπεδείχϑησαν) ανεδειχϑησαν 31. 
ἐκ τῷ λαξ] ἐν τῶ λαὼ 148. ἐν τῷ ἐνιαυτῷ] εν 35. ὁ δεσπότης] ὁ 
τοροφητὴς 147. 1δογείμεις ποεν' Οορι. κριτῶν] αὐτῶν 3ς. τὸν λαόν] 

δίκαιοι] - οντες 34. καὶ 

Μωυσῆ) 

ΠἜ μὲ 34, 36, 48, 51, 231. 
ΝΙ. Ῥηπιᾶ ρατβ μυ)5 οοπι. ἀδείξ, Πρ. 

καὶ ἤρχοντο] καὶ εκεὶ πρχόντο 26, 232. τρὸς αὐτὰς ὅζο. δὰ ἤη. 
ςοπι. 1 κρίσεις ἐξ ἄλλων πόλεων πρὸς αὐτὲς ΟἸήξ: τῦᾶντες Ὁὶ κρινό- 
μενοι] εἰς κρίμα ΑΥΠῚ. 1. 0, ; κρινόμενοι] οἱ συνάγομενοι 48, 1, 431. 

ὙΙΙ. Καὶ ἐγίνετο δες. υἵχψυς δὰ τὸν ἑαυτῶν νοῦν ἴῃ ζοπη. 9. 1 οὗ οὗτοι 

ἰδόντες γυναῖκα ἀςείαν τῷ εἶδεε γυναῖκα ἀδελφοῦ αὐτῶν ἐκ τῶν υἱῶν 

Ἰσραὴλ ὅ ὀνοϊκα, Σεσᾶνναν ϑυγατέρα Χελκίου γυναῖκα Ἰωακεὶμ τερι- 

πατᾶσαν ἐν τῷ παραδείσῳ τῇ ἀνδρὸς αὐτῆς τὸ δειλινὸν καὶ ἐπιϑυμή- 
σαντες αὐτῆς διερρέ ασὶ 180) τὸν νᾷν αὐτῶν Ομΐξ. ἡνίκα α βἀπίτρεχεν] 

ἡνικῶ ἂν απετρεχεν 26,232. ἡνίκα ἀπερρεψεν ο1. ηνικᾶ ἀπετρεχον 

“2.0. ὁ λαὸς] Ἰ εν τῶ οἰκὼ αὐτῶν 34. -Ἐ εν τοις οἰκοις αὐτῶν 235. 

εἰσεπορεύετο! ἐπορεύοντο 34- ἐπορένετο 148. Σωσάννα] καὶ Σασανα 

δίαν. Οἷἶτορ. καὶ περιεπάτει) αὶ 23. 
ΝἼΠ. Καὶ ἐϑεώρεν] ϑεώρεντες δὲ 34. εϑέεωρεαν δὲ 3. 

πρεσθ.} δυο 62, 147. κα οἱ δυο 88. εἰσπορευομένην] ττορενομένην 

ἐν τῇ οἰκίᾳ] λὲν 88,23 ζ. 

οἱ δύο 

, τῶν, ὅτι ἤϑελον συγ[ενέσϑαι αὐτή. Καὶ παρετηρξσαν φιλοτίμως χα ἡμέραν ὁρᾷν αὐτήν. Καὶ 
" “ “,΄ςκΓΖ7 ἰω Ν 29 »Ῥ “ 5 “2 Ὡ 353 Κ9 
εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ, Πορευϑὼμεν δὴ εἰς οἶχον, ὅτι ἀρίςου ὥρα ἐςΐ.. Καὶ ἐξελθόντες ὃδι- 

87. ἐκπορευομένην 147. περιπατῆσαν) απιδηϊαπίοηι ἷπ μαδ Οορί. 
καὶ ἐγένοντο) α καὶ 34. καὶ ἐγένετο 35. 

ΙΧ. τὸν ἑαυτῶν νϑν] τον νιν εαὐτῶν 3ς. τὸν ἑαυτὸν νεν 62. 
νιν αὐτῶν 148. τὰς καρδίας ἑαυτῶν Απη. 1. 

Χ. κατανενυγμ. τοερὶ αὐτῆς] κατανενυγμ. ἐπιϑυμίᾳ εἰς αὐτὴν 
δῖαν. Μοίᾳ. τορὶ αὐτῆς] -᾿ ἐπι πολὺν χρόνον 34. καὶ ἐκ ἀνήγίει- 

λαν] καὶ εκ ἀπηγίελλον, Χ11. καὶ εκ ἀπηγίδιλαν 23) 26, 34, 3ς, 40, 
62, 87), 88, ὁο, τού, 120, 147, 148, 228, 230, 232,233, 235. (οπιρὶ, 

ΑΙά. ΑΙεχκ. καὶ ἐκ ἀνήγ[ελαν ἃς. δὰ ἤη. ζοΠΊ. ἴξᾳ. 1 καὶ ἕτερος τῷ 
ἑτέρῳ οὐ προσεποιεῖτο τὸ κακὸν τὸ ἔχον αὐτὲς περὶ αὐτῆς ἐδὲ ἡ γυνὴ 
ἔγνω τὸ πράγμα τοῦτο ΟΝΐξ. τὴν ὀδύνην] τὴν ἐπιϑυμιαν 80, τού. 
ἑαυτῶν] αὐτὼν 26, 34, 3ς, 36, 48, 40, ς1, 62, 87, 90, 91, τού, 120, 
147. 148, 228, 230, 231, 232) 233. ΟΟμρΙ. ΑΙὰ. ΑἸεχ. ᾿ 23ς. 

ΧΙ. Ὅτι] διότε 34, ἀναγγεῖλαι) ἀπαγγεῖλαι ΧΙ], 23, 26, 34, 

35, 36, 48, 40, ξι, 62, 87, 88, 00, τού, 130, 147) 148, 228, 230,231, 
232, 213, 21ς. Οοτηρί. Α]4, ΑἸεχ. τὴν ἐπιϑυμίαν] τὴν οδυνὴν τῆς 

τον 

καρδιας 89. τὴν οδυνὴν τοό. ὅτι] διοτι 26,48, ς1, 231. ὅτι ἤ9ε- 
λον] πϑέλον γὰρ 34. συγ[ενέσϑα!] ργοευις, τα 232ς. αὐτῇ] -ἰ- καὶ 
ἐκ ἡδυναντο 34. οἐκπὶ ἐα ἀπιδο. ( Ορῖ, 
ΣΙ], Καὶ τοαρετηρᾶσαν) τοαρετηρδν δὲ 324. και τσαρετηράντο αυ- 

τὴν 36, 48, ξῖ,431. καὶ παρέτηρεν 858, 80, 148,232. Καὶ περετηρᾶ- 

σαν---τὴν ἐπιϑυμίαν αὐτῶν Θοπ). 14. 7 καὶ ὡς ἐγίνετο ὄρϑρος ὁ ἐρχόμενοι 
ἔχλεπῆον ἀλλήλους σπεύδοντες τίς φανήσεται αὐτῇ πρότερος καὶ λαλή- 

σει πρὸς αὐτὴν καὶ ἰδὲ αὕτη κατὰ τὸ εἰωθὸς περιεπάτει καὶ ὃ ἐς τῶν 
ττρεσδυτέρων ἰληλύϑεν" καὶ ἰδὰ ὁ ἕτερος τοαρεγένετο καὶ εἴς τὸν ἕτερον 
ἀνέκρινε λέγων. τι σὺ ὅτως ὄρϑρου ἐξῆλθες ἃ ἃ παραλαβών με καὶ ἔξομο- 
λογήσαντο πρὸς ἀλλήλες ἑκάτερος τὴν ὀδύνην αὐτὰ σΟμρ. “φιλοτίμως 

--τρίτης ἡμέρας ςοπι. 1 ς.} α οὐπὶ ἱπίεγπηο, 147). φιλοτίμως καϑ᾽ 

ἡμέραν] καϑ' ἡμέραν φιλοτίμως 34, 6Δ. ὁρᾷν αὐτήν] ῥγρετηϊτῖ, τοῦ 
34. 36, 48, ςῖ, 230, 231: 

ΧΙ. Καὶ εἶπαν] καὶ εἶπεν 1Π|, Χ]Ι, 26, 48, 49, ςτ, 80, 9ο, τοῦ, 
4231. οϑὲν ἐν μια τῶν ἡμέρων εἰπὲν 34. χαὶ εἰπὸν 88,130,230. ἕτε- 
ρος] ὃ εἷς 34. τῷ ἱτέρῳ] -ἰ- αὐτὰ 34. ρος τὸν ἐτερον 3ς. Πορευϑ. 

δὴ] πορευϑ. ἑκαςος 34- εἰς οἶκον] εἰς τὸν οἶκον ἡμῶν 34, 90, 233. 
Ἔ ἡμῶν 48. (228, 80 8]. π1.} εν τοῖς οἰχοις ἡμῶν 235. ἐπ αἰογεδη 
ποήγασε (ορῖ. ἀρίρου ὥρα] Ὁ. 34) 36, 48, 148, 231. ΑΙεχ. 'ημερα 
ἀριςὰ τού. δρίτα ὥρα ἐς] αριξβ ἐρὶν ὡρὰ 88. ὡρᾶὰ εςὶν αριςξ 23ςξ. 

ΧΙΝ. Καὶ ἐξελθόντες] -- οἱ δυο 34. ἐξελθόντες δὲ 23ς. διέχω- 
ρἰσϑησαν ἐχωρισϑησαν ἧς. ἀπ᾽ ἀλλήλων] ἀλλήλοις 148... καὶ 
ἀνακάμψ. ἦλϑον] καὶ ἀνέκαμψαν ἐκεῖψεν ΑΥπγ. 1. ἄλλήλες] αλ- 

“ 
“" 

ἜΠΡ 

΄γν. σ΄’ 

͵ 

5: 

γα σύν . . 
΄ 

τ 
“ἡ ἃ κχ' 



τ - 

»»" 

.8᾽, 00, ΟἹ, 428. ΑἸε. 

ΣΏΩΏΣΑΝΝΝ Α. 

"“-- ) ) Ν, 2 , ' " 3 Ν ΝΣ ἥ ἣ Σ ἐχωρίσθησαν ἀπ᾿ ἀλλήλων, χαὶ ἀγαχάμψαντες ἦλθον ἐπιτοαυτὸ, χαὶ ἀνετάζοντες ἀλλήλους τὴν 
αἰτίαν, ὡμολόγησαν τὴν ἐπιϑυμίαν αὐτῶν' χαὶ τότε χοινῇ συνετάξαντο καιρὸν, ὅτε αὐτὴν δυνή-. 

“ ΄ Νν 2 ᾿ " τ 3 ε » 9 “Ὁ » 
σονται εὑρεῖν μόνην. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ παρατηρεῖν αὐτὰς ἡμέραν εὔϑετον, εἰσηλϑέ ποτε χασὼς 

-- ε ΄ 4 2 ΄ 3 "“ο 

χϑὲς χαὶ τρίτης ἡμέρας μετὰ δύο μόνων χορασίων, χαὶ ἐπεθύμησε λόσασϑαι ἐν τῷ παραδείσῳ, 
δ 

ὅτι χαῦμα ἦν. Καὶ οὐχ ἦν ἐδεὶς ἐχεῖ πσλὴν οἷ δύο πτρεσξύτεροι χεχρυμμένοι, χαὶ τπαρατηρᾶντες 
3 Ν .-“ - ΄ ΄ ΜΝ Ν ΄ ΝΝ “Ρ εἌ αὐτήν. Καὶ εἶπε τοῖς χορασίοις, ᾿Ενέγχατε δή μοι ἔλαιον χαὶ σμήγματα, χαὶ τὰς ϑύρας τῇ πα- 

7 Ζ Ψ ΄ ν » ΄ ϑὸὼ Ύ ΝΟΣ ἢ Ν 27 Φ ραδείσα χλείσατε, ὁπὼς λουσωμᾶ!. Καὶ ἐποίησαν χάνως εἰπε, χαιί ἀπέχλεισαν τὰς ϑύρας τῷ 
. ΄“- ΄ 7 » 4. Ν ᾿ 7 ἊΣ 

ποαραδείσα, καὶ ἐξῆλθαν κατὰ τὰς πλαγίας ϑύρας, ὀνύγπαι τὰ πσροςεταγμένα αὐταῖς, χαὶ οὐκ 
6 ς, » ἡ οἰ Ξ9φ Ζ΄ 

εἴδασαν τὸς περεσδυτέρας, ὅτι ἦσαν χοχρυμμένοι. Καὶ ἐγένοτο ὡς ἐξήλθοσαν τὰ κοράσια, χαὶ 
3. 2 ε ΄ σξύτ τς ν 2 ἐδ ἜΝ 3: ἮἋ ΝΡ» Ἰὼ ε ϑέ [ω] ζ΄ " ἀχέςησαν οἱ δύα “πρεσθύται, καὶ ἐπέδραμον αὐτῇ, καὶ εἶπον, ᾿Ιδὲ αἱ ϑύραι τῇ παραδείσου χέ-. 

Ν, “,Ξ.ς “" Ν , 3 ΄ Ν .ο ἜΝ - 

χλεινται, χαὶ ἐδεὶς ϑεωρεῖ ἡμᾶς, καὶ ἐν ἐπιϑυμίᾳ σου ἐσμέν" διὸ συγχατάδϑου ἡμῖν, καὶ γνῶ 
᾿ "᾿ 9 - ᾿ Ν, Ὲ , ΕΝ ρὋ - 

μεθ᾽ ἡμῶν. Εἰ δὲ μὴ, χαταμαρτυρήσομέν σου, ὅτι; ἦν μετὰ σβ γεαγίσχος, χαὶ δια τῶτο ἐζξαπξ.. 
., 3 δῷ Ψ ι ᾿ ᾿ς ΄ 9 ςείλας τὰ χοράσια ὠπὸ σδ. Καὶ ἀνεςέναξε Σωσάνγα, χαὶ εἶπε, Στενά μοι πάντοϑεν" ἐάν τε ψῶρ 

ρΦ ᾽7’ ΄ 3 ἱ Ἶ ᾽ 3 ᾽ὔ Ν ρο ες ὦ ὰ τῦᾶτο πράξω, άνατός μοι ἐφίν' ἐάν τε μὴ πράξω, ἐκ ἐχφεύξομαι τὰς χεῖρας ὑμῶν. Αἱρετώτε- 
Ἅ ΄ ἴω 3 ; ρὸ “ 4, ε ρο .ϑ : ᾽’ Ε : ρόν μοι ἐςὶ κὴ πράξασαν ἐμπεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν, ἢ ὡμαρτεῖν ἐνώπιον Κυρίου. Καὶ ἀνε- 
κϑ τ ᾿ ,ὔ 39,97 νιν ς δύ δύ ΄ 39. Ὁ Ν, ἣν δάησε φωνῇ μεγάλῃ Σωσάννα" ἐξόησιαν δὲ χαὶ οἱ δύο πρεσξύται χατέναντι αὐτῆς. Καὶ δραμὼν 

ε ΄ -,ω«,ι ε ᾿ . 5» " α -“ ὃ εἷς, ἤνοιξε τὰς νύρας τῷ πῳιαραδείσα. Ὡς δὲ ἤχεσαν τὴν χραυγῊν ἐν τῷ σαροδείσῳ οἱ ἐχ τῆς 26. 

ληλοιξ 35, 222. τὴν αἰτίαν} - δὲ ἣν ηλϑὸν 34. - δ ἣν αἰτιαν 
᾿ς ηλϑὸν 26, 48, ςΙ, 231. ὡμολόγησαν] -Ῥ αλληλοις 88, 232,.233. 233. 
Οομρὶ. τὴν ἐπιϑυμίαν αὐτῶν] καὶ ἐπιϑυμιαν αὐτῶν 230. τὴν ἐπ!- 
ϑυμιαν εαὐτῶν 235. καὶ τᾶἄτε} καὶ τότε δὴ 36, 48, ζ1. λ καὶ 40, 

καὶ τότε δες. τὰ ἤπ. ςοπι. 16.] καὶ εἶπεν τίς 

((. εἶς) τῷ ἑτέρῳ τοορευϑῶμεν πρὸς αὐτὴν καὶ συνθέμενοι τοροσήλϑοσαν 
αὐτῇ ΟΠῖρ. κοινῇ} “ γνωμη 345) 230,53ς. αἴ48. συνετάξ. και- 
ρὸν] -[- ἐπιτήδειον 34. ὅτε] οτ᾽αν 148. αὐτὴν ϑυνήσονται] ἵν. ΧΙ], 
148. αὐτὴν δυνήσωντα, Οομρ. Ὁ Ἐν τ 

ΧΥ. ἡμέραν εὔϑετον) ἡμεραν εὐκαιροὸν 34. -“ καϑως χϑες καὶ τρι- 
τὴν ἡμέραν 88. εἰσηλϑὲ] -ἐ Σωσαννα 34. - ἡ Σεσαννα 6, 48, ξῖ, 
431. -᾿ ἡ Σωσαννα (218. ἔργα [1π.) Οοπιρὶ. -Ἑ Σασαννα 23ς. ἰπ- 
τεδα οἱ δυίαπνα ἱπ ραγαδέίμα Οορι. ποτε] 34, 3 ς, 48, ξι, 87, 
130, 228,431:1. (ογῃρὶ, ΑἸὰ, 8ῖαν. Ἐ ἡ Σασαννα 88. ποτε καϑὼς 
ὡς 23ς. καϑὼς--ἡμέρα(] α οὐχ ἰητεγηιοὰ, 88. χϑὲς] ἐχϑες ΧΗ, 
23, 26, 36, 48, 49, ςτ, 62, 80, φο, οΙ, 130, 231, 232. Αἴεχ. τρίτης 
ἡμέρας} τριτὴν ἡμέραν ΧΙ], 26, 34, 36, 48, ς΄, 148, 230,.233, 23ς. 
μετὰ δύο μόνων] (οήὴρι. ἤιρετ γαίων. ἃ τε. πὶ. 48. μετὰ δὺο μόνον 
332, 233. μετα ἂνο καὶ μόνων 23ς. μόνων κορασίων] Σ. ΧΙ]. ῥὑγε- 
ΤΑΝΙ, καὶ 235. κορασίων] -“ αὐτῆς 34. καὶ ἐπιϑύμ. λέσασϑ.] 
Ροηΐς ροβ καυμα ἦν 34. ἐν τῷ τυαραδείσῳ] - τε ανδρος ἀυτῆς 34, 
36, 48, 51, 231, 232, 233. - ἐκεῖ Απῷ. 1. ὅτι] δίοτι 34. 

ΧΥῚ, ἐκ ἦν ἐδεὶς] αδεις εκ ἦν 62, 1417). δδοις ἣν 232. δεὶς ἐκεῖ] 
1.,,235. ωρεσβύτεροι}) τορεσδυται 26. κεκρυμμένοι] ἧσαν ἐγχε- 
χρυμίενοι 36, 48, ξ1, 231. ἐγκεχρυμμενοῖ 80, 230. Οομρί. καὶ 
τραρατηρ.] οἱ παρατηρ. 34. 

ΧΥΤ: Ῥείμηϊ σοι. 17, 18. ἱπίερτα Ομ. Καὶ εἶπε] -Ε Σωσαννα 
34- “Ὁ Σασαννα 23ς. τοῖς κορασίοις] -᾿- αὐτῆς 34, 36, 48, ξι, 148, 
231. Οοπηρὶ, ΑἸεχ. ρμεῖὶς εὐως Οορι. ᾿Ἐνέγκατε δή μοι] , δὴ 26. 
ἔλϑετε ἐνέγκατέ μοι Αἰτη. 1. ἔλαιον καὶ] α 35,,233. σμήψματα) 
σμῆγμα 43,950,34,3ς,36, 48,40, 62, 87, 88, 80, 90,91, τού, 130, 147, 
148, 228, 230, (23:1. (ογ. σμιγμα) 232,233, 23ς. Οομρ]. ΑἸὰ. ΑΙοχ. 
Αππ. 1. Οϑογρ. ϑίαν. σμεγμα τι. ῥπίρπια Οορι. τῇ παραδείσα 
κλείσατε] κλεισατε τὰ πιαραδ. 34. λέσωμαι] λεσομας τού, 230. 

ΧΨΝΠῚ. Καὶ ἐποίησαν) -Ἐ αἱ ϑεραπαιναι 34. καϑὼς εἶπε] 
Ἔ αὑταῖς 34, 3ς. ροπΐξ ροῖ παραδείσου ΑἸεχ. καὶ ἀπέκλεισαν] 
κι συνεχλεισαν 3ς. τὰς ϑύρας] τὰς τυύλας (οοττ, υἐ νἱάοει) 130. 
καὶ ἐξῆλθαν] καὶ ἐξηλϑὸν ΧΙ], 2 3.355 36, 48, 419, ς1,) 87, 80, 90, ΟἹ, 
τού, 148, 228, 230,23:1, 23 ς. Οοπιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. ἐξελϑεσαι δὲ 34. 
κατὰ τὰς τλαγ. ϑύρ.] κατα της ὡλαγιας ϑυρας 230. κατὰ την 
τλαγιαν ἥυραν 53. α δῖαν. Οἴἶτορ. - τλαγίας] τλαγιοὺς 88, τοῦ. 
Αἰεχ. ἐνέγχα!} ἐνεγκοιν 34, 36, 48, εἸ,231, 232. αὐταῖς αὐτοῖς 
Αἰά, ἐκ εἴδοσαν] οὐκ εἰδὸν ΧΙ], 23, 36, 48, 40: 51, 87, 88, φρο, οἱ, 
τού, 130, 148, 228, 431, 232. ΟΟμηρὶ. ΑἸά. κχκ εδὸν 3473), 230, 233, 
235. κεχρυμμένοι] ἐγχεχρυμμενοι 3ς, 230, 233. εγχεχρυμίμκενοι ἔχει 
36, 48, ςτ, 231. 

ΧΙΧ. Καὶ ἐγένετο) αΑ ἐγένετο 432. ὡς ἐξήλϑοσαν) ὡς εἐξηλϑον 
ΧΙ], 23,26, 34).35,.36, 48,40, ς1, 87, 88, 90, οἵ, τού, 130, 148, 228, 

230, 231) 232, 233, 23ς. (Πρ. ΑἸὰ. ΑἸεχ. καὶ ἀνέςησαν] και ανα- 
σαντες 26. λα χᾶς 34, τού, 148, 220,233. 2ὃς. ΘΟ ὈγαΡΙ, διδίνεϊ καὶ ἴῃ 

οδιᾶγ. πηῖπ, ΑἸεχ. οἱ δύο] α δυὸ 147. 148. τρεσδύται} τπορεσξυτε- 

θοι ΧΙ], 23, 26, 34, 3, 36, 48, 40, ς1,) ὅ5, 8), 80, 90, τού, 130, 14}, 
148, 228, 230, 231) 232, 233. 23ς. Οοιηρί. ΑἸὰ. ΑΙεχ, καὶ ἐπί. 
αὐτῇ] α καὶ )ό. α δῖαν. Οἴτζορ. 
21ς. Οοπρ]. ἐἐχεγεπὶ εἰ ( ορῖ. 

ΧΧ, είμης οοπι. 20, 41. ἱπίεργ, ΟΡ. ᾿Ἰ1δὲ---ὐμαρτεῖν οοηι. 
23.1 αὶ οιπῃ ἰπίοστηθά. 147. . κέκλενται] πεμλεισμεμαὶ εἰδὶν.84:: 'χε- 
κλεισμενῶι 148. καὶ δδεὶς} καὶ λοιπὸν κδεις 3:ς. κ καὶ 148. 
ἐν] πμεῖς δὲ ἐν 34. ἰδὲ ἐν ΑἸΒΑη. 1. τοδό. 1]. ρατῖ. 1. ρ. 22. ἐσμῷ] 
Ἔ πολλὴ 34. διὸ] πωπὸ ἰρίαγ Οορῖ. διὸ συγκατ. ἡμῖν] α 62, 148. 
λ ἥμιν 233. λ διὸ δῖαν. Οἶτορ. καὶ γεν8] καὶ γε γενου 88. συγ- 
γένου 148. ᾿ 

ΧΧῚ, καταμαρτυρήσομιέν σου] καταμαρτυρήσωμεν σου 34, 210. 
ὅτι ἦν] α ἦν 62. ἦν μετὰ σξ νεανίσκος] ἣν νεανίσκος μετά σου 56. 
τις νεανίσκος ἦν μετὰ σα Αἴτα. τ. τὰ κοράσια] -ξ΄ σου 34, 36, 48, 
ξι, 231. -{ ζω τοό. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἀνερίναξε--- πράξω] καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ Ἰχϑαῖα οἶδα ὅτι 
ἐὼν πράξω τῆᾶτο ΟΡ. Καὶ ἀνερέναξε Σωσάγνα] ταντὰ ἀκασασα καὶ 
Σωσαννα αἀνεξέναξε 34. Σωσαννα!] ρτεευηϊεῖ. ἡ 36, 48, ς1,231. Σδ- 
σαννα 2332. τάντοϑεν] κπάΐφωο ἀοάϊε Οορι. ἐάν τε] α τε 230, 23 ζ: 

γὰρ τῶτο) α γὰρ 23,230. λτουτο 148. πράξω 1] τραξομαι οι. 
πράξω τ᾿ --πράξω χ.5] . αἰϊεγιῖτ. ουπὶ ἰπξετιιθά. 231. ϑανατός μοι 
ἐρίν} Ἔ αἰώνιος 34. κι ἐξὶῖν 148, ἐάν τε-- χεῖρας ὑμῶν δὰ Βῃ. οοα:.] 
α Ουη ἱπιεττηθὰ. 23. τράξω 23] τραξζομαι οἱ. 
φευσομαι 1Π. τῶς χεῖρας ὑμῶν] ὑμῶν τας χείρας 34. ἀφ᾽ ὑμῶν 
δῖαν. Οἰἶΐξγορ. 

ΧΧΊΠ. Αἰἱρετώτερον} αἱρετὸν ΧΙ], 23, 26, 3.ς. 49, 2, 80, 90, 91, 
130, 228, 232, 233. ΟὈΡΙ. ΑἸά. ΑΙεχ. ργβωξε. διο ᾿48. 44 πεεῖμις 
Οορῖ. Αἰἱρετώτερον---πράξασαν] κάλλιον δὲ μὲ μὴ τοράξασαν ΟΠ. 
μο1} -Ἐ μαλλον 3ς. ἐςὶ] α 3ς. 

᾿ 
καὶ 

231. ἅμαρτεῖν)} -ἰ- μὲ ΧΙ], 36, 48, ξτ, 431, 232. ΑΙεχ. αμαρ- 
τῆσαι 34. ἐνώπιον Κυρίου] -[- τῷ Θεα 34. δῖαν. Κυρίου] Δεὶ εαἰὶ 
Οορι. 

ΧΧΊΙΨ, εΐιπι σοη. 44, 2 5, 26. ἱπίορτα 88. Καὶ ἀνεξόησε] και 
ἐνεδοησε 232. μεγάλῃ] μεγα 23. ἐδόησαν] ἀανεξοησαν ΧΙ], 16, 48, 

51) 88,221. τρεσδύται] τρεσδυτεροι (υϊ 4101) ΧΙ], 23, 16, 36, 48, 
40, ξ1, 62, 87, 80, 9ο, 130, 147, 148, 228, 230,231, 232, 233. 238. 

Οὐομρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. κατίψαντι] κατενωπιον 23 ς. 
ΧΧΥ. ὁ εἷς}. ὁ το. ᾿ 
ΧΧΥῚ. Ὡς δὲ] ὡς τεοΙ. τὴν κραυγὴν] τὴν φωνὴν 148. τὴν 

κραυγὴν---οἰκίας] οἱ ἐκ τῆς οἰκίας τὴν κραυγὴν εν τῶ τπαραδισω 34: 

ἐν τῷ τταραδ.} ργεεπηῖετ. τὴν 26, 48, ςτ,231. ἐν μέσῳ τραραδεῖσε ἐκεῖ 
Ασπ. τ. οἱ ἐκ τῆς οἰκίας οἱ ἐν τὴ οἰκια 8ς. οἱ οἰκεται τῆς οἰκίας 

26, 48, ς1) 62, 147, 231. οἱ οἰκεται τῆς κυριας 88. οἱ απὸ τῆς οἰκιοις 

τού. ΑΙεχ. οἱ τῆς οἰκίας 230. ἰδεῖν] -Ἐ τι 26, 49, 87» 9ο, 91, τού, 
228,230, 232, 233. ΑΙά. ΑἸεχ. εἰδεῖν τι Οοπιρὶ. αὐτῇ] α 148. 

εἶπον] εἰπαν 23) 6, 40, 90, 232, 

24. 

28. 

ἐκφεύξομαι} ἐκ- Ὁ 

ἐμπεσεῖν} ῥγοθπηῖεε, μὲ 36, 48, ς1, - 



47. οἰκίας, εἰσεπήδησαν διὰ τῆς πλαγίας ϑύρας ἰδεῖν τὸ συμξεξηχὸς αὐτῇ. 

28. 

20. 

20. 

41. 32. 

38: 

26. 

37" 

38. 

39- 

40. 

4101) 34, 88. 

ΣΩΣΑΝΝΑΑ. 

Ἡνίκα δὲ εἶπαν οἱ πρεσ- 
᾿ ζή 8 “Ὁ 5 “ 9 ρ᾿ 

δύται τς λόγες αὐτῶν, χατῃσχύνθησαν οἱ ὅδλοι σφόδρα, ὅτι πώποτε οὐχ ἐῤῥήθη λόγος τοιᾶτος 
περὶ Σωσᾶννῆης. 

“4 “Ὁ 3 ἴω ΡΘ - 

Καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον, ὡς συνῆλθεν ὃ λαὸς πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς ᾿Ιωαχεὶμ, 

ἦλθον οἱ δύο πτρεσξύται πλήρεις τῆς ἀνόμε ἐγνοίας χατὰ Σωσάννης, τ ϑανατῶσαι αὐτὴν, Καὶ 

εἶπαν ἔμπροσθεν τὰ λαβ, ᾿Αποςείλατε ἐπὶ Σωσάνγαν ϑυγατέρα Χελχία, ἥ ἐςι γυνὴ Ἰωαχείμ' οἱ 
δὲ ἀπέςειλαν, Καὶ ἦλϑεν αὐτὴ, χαὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς, χαὶ τὰ τέκνα αὐτῆς, χαὶ ππάντες οἱ συγ- 

γενεῖς αὐτῆς. Ἢ δὲ Σωσάγνα ἦν τρυφερὰ, σφόδρα, καὶ χαχὴ τῷ εἴδει. Οἱ δὲ ταράνομοι ἐκέλευ- -δ᾽,. ἢ ἜΝ 

δ. ἀποκαλυφϑῆναι αὐτῆν, ἦν γὰρ κατακεχαλυμμένη, ὅπως ἐμπλησθϑῶσι τῇ χάλλους αὐτῆς.7. γνηῦ “πα Ὧ 

43.34. Ἔχλαιον δὲ οἱ παρ᾿ αὐτῆς, χαὶ πάντες οἱ ἰδόντες αὐτῆν. 

μέσῳ τῷ λαῷ, ἔϑηχαν τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτῆς. 
ἐρανὸν, ὅτι ἦν ἡ χαρδία αὐτῆς πεποιϑυῖα ἐπὶ Κυρίῳ. 

᾿Αναςάντες δὲ οἱ δύο πρεσδύται ἐν 

Ἡ δὲ χλαίουσα ἀνέξλεψεν εἰς τὸν 

Εἶπον δὲ οἱ πορεσξύται, ἹΠεριπατέντων 
ς “ὦ Σ» "Ὸ ΄ 2 : "- ο ᾿ ρ φὰ 
ἡμῶν ἐν τῷ παραδείσῳ μόνων, εἰσῆλθεν αὕτη μετὰ δύο πταιδισχῶν, χαὶ ἀπέχλεισε τὰς ϑύρας τῷ 

΄ -ς 3 ᾽ὔ . Ν, 

“παραδείσε, χαὶ ἀπέλυσε τὰς παιδίσκας. 

χαὶ ἀνέπεσε μετ᾽ αὐτῆς. 
μομεν ἐπ᾽ αὐτές. 

Καὶ ἦλθε πρὸς αὐτὴν γεανίσκος ὃς ἦν χεχρυμμένος, 

Ἡμεῖς δὲ ὄντες ἐν τῇ γωνίᾳ τῇ ππαραδείσε, ἰδόντες τὴν ἀνομίαν, ἐδρά- 
Καὶ ἰδόντες συγ[ινομένους αὐτὲς, ἐκείγου μὲν οὐχ ἠδυνήϑημεν ἐγχρατεῖς γενέ- 

᾿ Ν 7 Ν ἮΝ 2 σϑαι, διὰ τὸ ἰσχύειν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμᾶς, χαὶ ἀγοίξαντα τὰς ϑύρας ἐχπεπηδηχέναι. Ταύτης δὲ ἐπι- 

ΧΧΝΠ. Ἡνίκα δὲ ὅτε. δὰ ἥη. ςοπ).] οἱ δὲ τραράνομιοι ἄνδρες ὠπέ- 
ξρεψαν ὠπειλέντες ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐνεδρεύοντες ἵνα ϑανατώσεσιν αὐτὴν 
Ομΐξ. εἶπαν] εἰπὸν 34,3-ς» 36, 48, 40, ς1, 87, 90, 91, 130,148, 228, 
430, 231, 232, 233. ΟΟΠΡΙ. ΑΙά. οἱ πρεσδύται!] οἱ πρεσθυτεροι (ῆς 

οἱ δυο ττρεσδυτεροι 232. οἱ δέλοι σφόδρα] οἱ δᾶλοι 
καὶ οἱ γονεῖς σφόδρα 4 (οὐϊςε8 δεγρί!. τοώποτε] εδέποτε 34. τοτε 
148, 2250. πώποτε ἐκ ἐῤῥήθη] εκ ἐρρηϑὴ πώποτε 16, 48, 231. κϑὲ 
τῦωποτε ἐρρη Ὴ 88. ἐῤρήϑη] ευρεϑη 26, 148. λόγος τοιῶτος ἴτ. 62, 

147), 210. περὶ Σωσ.] κατα Σωσ. 230. Σωσάννης---Σωσάννης ἰῃ᾿ 

οοπ,. ἴς4.] α δἰϊεγυῖγ, οὐπὶ ἰηιεγτηθά, 23 ς. 

ΧΧΝΠΙ. Ἀεεῖξ ἴοζατη ΤΟΙηΠΊΔ 23. Καὶ ἐ ἐγίνετο-- ̓Απορείλατε 
ἥλϑο ν φοπ,. 29.] καὶ ἐλϑόντες ἐπὶ τὴν συναγωγὴν τῆς πόλεως “ ταρώκεν. καὶ 
; Ὗ Η συνήδρευσαν οἱ ὄντες ἢ ἐκεῖ πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ" καὶ ἀναράντες οἱ ἱ δύο 

πρεσθύτεροι καὶ κριταὶ εἶπαν ἀπερεείλατε Ομίς. 
ριον} χαὶ ἐν τῇ ἐπαύριον ἐκεῖσε Αττη. 1. 
23. ὡς συνῆλϑεν] ὡς συνηχϑῊ 3ς. κῶς 48, 17) 231. συνηλϑον 88. 
ὡς συνῆλθον 147,228. ὁ λαὺς] τας ὁ λαος 246, 48, ξ1,231. ἤἦλ- 
ϑοὸν οἱ δύο] ηλϑὸν καὶ οἱ δυο 3-ς, 230. ηλϑὸν δὲ καὶ οἱ δυο 36, 48, ςΙ, 
231. Ὀἰάγηγ, ἀς Τηη. Ρ. 64. τρεσδύται] τρεσξυτεροι (υἱ 4181} 4 ς, 
οι. Ὠάγπ,. ἀς Τηη. 1. οἷ, τῆς ἀνόμε]} - αὐτῶν 34, 36, 48, ς1» 
231. κα τῆς τού. ἐννοίας] -Ἐ ὑπάρχοντες 34. -Ἐ αὐτῶν 3ς. 

Σωσ.} ῥγδετγῖτε. ὑπάρχοντες 34. 

ΧΧΙΧ. Καὶ εἶπαν] καὶ εἶπον 34, 26, 48, ςτ, 87)» 110, 148, 220, 
231. ΑΙὰ. -Ὦ οἱ τρρεσθυτεροι 23ς. ᾿Απορείλατε] δὴ 3ς. ϑυγα- 
τέρα] τὴν ϑυγατερα 36, 48, ς΄,231. ἥ ἐς!) ητις ἐξὶ 34) 36, 48, 1, 
231)233. ἥ ἐξι γυνὴ Ἰωακεὶμ! α δίαν. Οἷἶτορ. οἱ δὲ ἀπές.} ὡς δὲ 
απες. 233. οἱ, δὲ εὐϑίως ἐκάλεσαν αὐτήν Ομ. 

ΧΧΧ. Καὶ ἦλϑεν ὅς. δὰ βη. “οι, 7 ὡς δὲ παρεγενήθη ἡ ἡ γυνὴ σὺν 

Καὶ ἐγέν. τῇ ἐπαύ- 

τῇ ἢ ἐπαύριον] ἐπι τὴν ἄυριον 

᾿ τῷ «ατρὶ αὐτῆς καὶ τῇ μητρὶ καὶ οἱ παῖδες καὶ αἱ παιδίσκαι αὐτῆς 

ὄντες τὸν ἀριϑμὸν ποεντακόσιοι τεαρεγένοντο καὶ τὰ ταΐίδια Σεσαάννης 

Καὶ ἦλϑεν αὐτὴ] και ηλϑον αὐτὴ 88. ΕἸ νεπίΐ δμ- 

καὶ οἱ γονεῖς ὅζο. δὰ ἔπ. ςοηλ.} εἰ ραγέπιες εἦμ:, εἰ οπὲ- 
τέσσαρα. ΟΠΐρ. 

“αππα Οορι. 
πε; ζορπαίἐ 7.4. Το. (ΔΙ. 

γχαὶ τὰ τίκνα αὐτῆς} λα ὅ2. ϑίαν. Οἴἶγορ. 
τῇς] α 23, 48, ςΙ, 231. 

ΧΧΧΙ. τρυφερὰ σφόδρα] τρυφερα τω εἴδει 23.. σφόδρα Οεοτρ. 
νέα σφόδρα 5ῖαν. καὶ καλὴ] α και τού. καλὴ τῷ εἴδει) καλη σφο- 

δρα 23. Ἢ σφοδρα 24. εἴδει] ιδειν τού. 
ΧΧΧΙΙ. Οἱ δὲ παρᾶν. .7 τοτε οἱ ταραν. 34: Οἱ δὲ παράνομοι-- 

κατακεκαλυμμένη] καὶ τοροσέταξαν οἱ τταράνομοι ἀποκαλύψαι αὐτὴν 
ΟΠ. ἀποκαλυφθῆναι) ανακαλυφϑηναι 23, 148, 230, 232, 235. 
Οοαρί. ἀποκαλυψαι 6, 36,48, ς1, 62,88, 130, 14.7,231. ὀποκαλ. 
αὐτὴν) αὐτὴν ἀποκαλυψαι 46. ἴτ. 3ς. αὐτὴν] αὐτῆς τὴν κεφαλὴν 
34. ἦν γὰρ ἄς. δὰ ἔμ. ςοη,.} ὁπως ἐμπλησϑωσι τε κάλλους αὐτῆς 

ἠὰ γὰρ μὴν ἐολνς πϑνὰ 235. κατακεχκαλυμμένη] κεκαλυμμενη 148. 

ὅπως ἐμπλησϑ.] ἵνα ἐμπλησϑ. ΟΠϊρ. αὐτῆς] ἐπιϑυμίας αὐτῆς ΟΠΐρ. 

ΧΧΧΠΙ. ᾿Ἔκλαιον δὲ] Εἰεδοπε οπιπες Οορι. ἴΕκλαιον δὲ δτς. δὰ 
ἤη. ςοπ.} καὶ ἴδον αὐτὴν σᾶντες ϑἷαν. Οἰἶτος. οἱ ταρ ̓ αὐτῆς] ὑπὲρ 

αντῆς 148. οἱ παρ αὐτὴν 228. ΑἸά. οἱ ταρ᾽ αὐτὴ 335: καὶ παν- 

τες] α Χαι᾿ 148. καὶ σᾶντες ἄς. δὰ ἔη. ςοπ]. 1: καὶ ὅσοι αὐτὴν ἤδει- 

νοι. Υ.. “1: 

Ἁ ’ ε 4 

καὶ τᾶντ. οἱ συγίεν. αὖ- 

,ῳ. Υ 
ΠΣ δ" ἽΝ 

σαν στάντες. ΟΠ ΐρ. εἰ ονιηξ: φμὶ πουεγαπὶ ἐάν. ΑΥ̓ΠῚ. 1. 

Ἁ 

κατὰ 

καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς} α δῖαν. Οἴτορ. - 

οἱ ἰδόντες οἱ 

εἰδοτες Χ]], 23, 36,48, ςτ, 8), 88, τού, 148, 228,231, 232. (44ς. ἔστ. 

εἰδωτες) ΑἸά.᾿ οἱ εἰδοντες 233. Οομρὶ. ἣἥ 
ΧΧΧΙΝ. ᾿Αναςᾶντες δὲ] τοτε ἀναςαντες 34. και αναςαντες 16, 

48, ςτ), 231. ᾿Αναράντες δὲ --ἔϑηκαν) ἀναςάντες δὲ οἱ ττρεσδύτεροι 
καὶ κριταὶ ἐπέϑηκαν ΟΠΐρ. οἱ δύο) α δυο οο. πρεσθδύται) πρεσξυτε- 
ροι (ἢς ἱπῆ4) ο᾽. ἐν μέσῳ] ἐμπροσϑεν 80. τῷ λαῷ] τε λᾶξ 34, 
46, 48, ς΄, 80, τού, 147, 148, (228. εχ σοῖτ. ΔΌ εδάξῃῃ ἢ}.} 230, 231, 
432, 233, 235. ΟὐπΙρίιςς ἔϑηκαν] ἐπεϑηκαν 3ς, 232, 233.723ς. τοὺς 
χεῖρας] «Ἑ αὐτῶν ΧΙ], 34. 36, 48, ςι, 88, 130, 230, 531. ατας 88. 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν] ἐπι της κεφαλῆς 34» τοῦ. ΑΙςοκχ. 

ΧΧΧΥ. Ἡ δὲ κλαίασα ὅτς. δὰ ἔμ. οοπ}.} ἡ δὲ καρδία αὐτῆς ἔπε- 
ποίϑει ἐπὶ τῷ Κυρίῳ τῷ Θεῷ αὐτης καὶ ἀναχύψασα, ἔκλαυσεν ἐν ἑαυτῇ 

. λέγεσα, Κύριε ὁ 0 Θεὸς ὁ 0 αἰώνιος 0 ὁ εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν γινέσεως αὐτῶν 

συ ὺ οἶδας ὅτι ἐκ ἐποίησα ἃ πονηρεύονται οἱ ἄνομοι ὅτοι ἐπ᾽ ἐμοί: καὶ εἰσ- 
ἥκεσε Κύριος τῆς δεήσεως αὐτῆς. ΟΠ. ἐπὶ Κυρίῳ] ἐπι τω Κυριω ΧΙ], 

23, 26, 34, 358, 36, 48, 49, 51, 87, 9ο, 91, τού, 148, 228, 230, 231, 
233, 23ς. Οοτηρὶ. ΑἸεχ. ἐπὶ τὸν Κυριον ὅ2, 147. ΑἰΙά. επι Κυριον 

130, 232. 
ΧΧΧΥΙ. Εἶπον δὲ] εἶπαν δὲ 23, 26, 62, 87, 90, 91, τού, 147, 

232, 233) 23. Οὐαί. Αἴεχ. Εἶπον δὲ ὅτε. δὰ ἤη. ᾿οπ). 30.] οἱ δὲ 
δύο τρεσθύτεροι εἶ: εἶπαν, ἡμεῖς περιεπατῶμεν ἐν τῷ ᾧ παραδείσῳ τὰ α ἄνδρος 
αὐτῆς καὶ κυκλᾶντες τὸ ράδιον εἴδομεν ταύτην ἀναπανομένην μετὰ ἄν- 
ὅρος καὶ εάντες ἰϑεωρῶμεν αὐτὰς ὁμιλῆντας ἀλλήλοις καὶ αὐτοὶ οὐκ 
ἤδεισαν ὅ ὅτι εἰρήκειμεν. τότε συνειπάμεϑα ἀλλήλοις λέγοντες, μαϑωμεν 
τίνες εἰσὶν ὅτοι, καὶ ττροσελϑόντες ἐπέγνωμεν αὐτήν" ὁ δὲ νεανίσκος ἔφυ- 
γε συγκεκαλυμμένος. Οἷς. οἱ τρεσῷ.] οἱ δυο τρεσῷ. 26, 148, 23ς. 
Ἔ τρος τον λᾶον τὴ χϑες ἡμέρα 34) Περιπατ. ἡμῶν] τ χθες 2 35: 

δυοῖν 8᾽1αν. ἐν τῷ παραδ. μόνων] μόνων ἐν τῶ παραδ. 34. κα μόνων 
δίαν. εἰσῆλϑεν] ηλϑεν 49, φο. καὶ ἀπίκλεισε---σαραϑδείσε) ροηΐ! 
Ροῖϊ τας παιδίσκας 26, 34.3.5. 80, τού, 148, 230, 23ς. Αἰεχ, (ορῖ, 

ἀπέκλεισε] ἔκλεισε ὅ2, 14). καὶ ἀπέλυσε] και ἀπέκλεισε 88. 
ΧΧΧΝΙΙ. Καὶ ἦλϑε] α χαι ὅ2. καὶ εἐἰσηλθὲ 147, 23. 

σκος] -[- τις Αγπλ. τ. κεκρυμμένος} ἐγκεχρυμμενος 23. 26, 3ς, 62, 
230, 232, 23ς. ΟΟΠΙρΡΙ. ἐγκεκρυμμένος ἐν τῇ γωνιοι τοῦ κηπου 34. 

, 
νεᾶνι- 

Ἔ ἐκεὶ 16, 48, 51,3 31. ἐχκεκρυμμένος 33. αὐφτοκάἑμς ἐπ ἦοτιο (οριῖ. 

μετ᾽ αὐτῆς] μετ᾽ αὐταὰ 23. μετ᾽ αὐτὴν 62. 
ΧΧΧΥΤΙ. Ἡμεῖς δὲ] δὲ αάΐοτ. πιᾶγρ. 80 3]. πι. 3ς. Ἡμεῖς Γ 

ὄντες] Νο: φμὶ αὀφτοπαϊι ἐγαπιμς Οορι. ὄντες τ-'σαραδεῖσου) α οὐπὶ 
Ἰπίεγτηβά. 34. τῷ τποαραδείσα] α τὰ 233. ἰϑόντες] εἰδόντες (ἢς 8116) 
Οοπρί. ἐπ᾽ αὐτές] τρος αυτες 62, 147. ᾿Ν 

ΧΧΧΙΧ. Καὶ ἰδόντ. συγίιν. αὐτὰ! ν 233. συγῖν. αὐτὰς] α αυ- 

τες 91. συγῖεν. αὐτὲς 230. ἐκείνου μὲν-- γινέσϑαι} σφοδροτέρως 
εδραμωμεν' (4ς) κακεινᾷ μεν ἐγκρατεῖς γεένεσγαι ἐκ πδυνηϑημεν 3ς: 
ἐγκρατεῖς γενέσϑαι] τερικρατεῖς γενίσϑαι ΑἸεχ. λαξεῖν αὐτὸν [ᾶν. 

Οἶἶτορ. ἰσχύειν αὐτὸν] ἴΓ. 230. ὑπὲρ ἡμᾶς] ὑπερ ἡμῶν 43ς. καὶ 

ἀνοίξαντα και ανοιζαντος 230. τὰς ϑυρας] τὴν ϑυραν 230. “Ἡ τε 

ταραάδεισα 233ν23ς. ϑίαν. Οἰἶγορ. ἐκπεπηδ. 7 ἐκπεπηδηκεν ἐξω 230. 

ΧΙ,. ἐπηρωτῶμεν) ὯὮ αὐτὴν 16, 48, 231: ἐπερωτησαμεν 148. 

τίς ἣν ὁ νεανίσκος] τίς ὁ ἄνθρωπος Ομ. ὃ νεανίσκος} -Ἐ ἐκεῖνος 36, 

ΚΚκ 

σφ, »κ, 



ΣΩΣΑΝΝΝΑΑ. 

λαβόμενοι; ἐπηρωτῶμεν τίς ἣν ὃ γεανίσχος" καὶ οὐχ ἠσέλησεν ἀγγεῖλαι ἡμῖν" ταῦτα  βαρτορῶμεν. 

Καὶ ἐκίςευσεν αὐτοῖς ἡ συναγωγὴ ὡς τ σεῦτερδις τῷ λαϑ. χαὶ χριταιρ χαὶ χατέχριναν αὐτὴν αι. 

ἀποθανεῖν. ᾿Ανεξόησε δὲ φωνῇ μεγάλῃ Σωσάννα, χαὶ εἶπεν, Ὁ Θεὸς ὃ αἰώνιος, ὁ τῶν ἀρυπ]ῶν 42. 

γνώςης, ὃ εἰδὼς τὰ πάντα αν γενεσεις αὐτῶν. Σὺ ἐπΐςασαι ὅτι Ψευδὴ μ8 κατεμαρτύρησαν' 43. 

χαὶ ἰδὰ ἀποϑνήσχω μὴ ποιήσασα μηδὲν ὦ ὧν ὅτοι ἐπονηρεύσαντο χατ᾿ ἐμ. Καὶ εἰσήχξσς Κύριος 

τῆς φωνῆς αὐτῆς. Καὶ ἀπαγομένης αὐτῆς ἀπολέσθαι, ὁ Θεὸς ἐξήγειρε τὸ νεῦμα: τὸ ἅγιον χαι-. 

'δαρίου νεωτέρου, ᾧ ὕνομα Δανιήλ. 

τῆς. ᾿πέςρεψε δὲ τς ὁ 

ἐπιγνόντες, χατεχρίνατε ϑυγατέρα Ἰσραήλ; 

Καὶ ἐξόησε φωνῇ μεγάλη, ᾿Αϑῶος ἐ 70 ἀπὸ τῷ αἵματος ταύ- 

ὃ λαὸς πρὸς αὐτὸν. χαὶ εἶπαν, τίς ὁ λόγος ὅτος, ὃν σὺ λελάληχας. 

Ὁ δὲ ςἂς ἐν μέσῳ αὐτῶν, εἶπεν, Οὕτως μωροὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ: . οὐχ ἀνακρίναντες, ἐδὲ τὸ σαφὲς 48,. 
᾿Αγαφρέψατε εἰς τὸ τριτήριον, Ψευδὴ γὰρ ὅτοι' χαὶ 

τεμαρτύρησαν αὐτῆς. Καὶ  ἀνέσρεψε πᾶς ὁ λαὸς μετὰ σπεδῆς" καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ πρεσξύτεροι, ξο, 

Δεῦρο χάϑισον ἐν μέσῳ. ἡμῶν, χαὶ ἀνάγ[ειλον ἡμῖν, ὅτι σοὶ δέδωχεν ὁ Θεὸς. τὸ πρεσδεῖον. Καὶ ει. 

44. 

45. 
46.. 
47. 

» ᾿ 

40, 

εἶπε πρὸς. αὐτὰς Δανιὴλ, Διαχωρίσατε αὐτὸς ἀπ᾿ ἀλλήλων μακρᾶν, καὶ ἀναχρινῶ αὐτός, Ὡς -3. 

δὲ διεχωρίαϑησαν εἷς ἀπὸ τϑ ἑνὸς, ἐχάλεσε τὸν ἕνα αὐτῶν, χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, Ἠεπαλαιωμένε ἢ 

ἡμερῶν χαχῶν, γῦν᾽ ἥχασιν αἱ. ἁμαρτίαι σου, ἃς ἐποίεις. τὸ εὐ ει γισεὶε ἀδίκες". χαὶ 

48, ςτ,231. καὶ ἐκ ἡϑέλ. ἀγα. ἡμῖν] καὶ ἐκ ὠπηγίειλε τίς ἣν ΟὨΪρ. 
ἠϑέλησεν ἀγ[ῶλαι] ἡϑελε τε αγίειλαι 36, 48, ξ1. ηϑέελε αγίειλαι 
231. ἀγ[ελαι] απαγίειλαι Χ]],23,26, 3ς, 49.62, 8), 88, 89, 90,91; 
1ο6, 147, 148, 228, 230, 222. (οηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. αναγίειλαι 233,23. 

μαρτυρᾶμεν] -[- ἡμεῖς Σωσαννης 34. γα, ἡμεῖς εὐἰροιδεις 335. 
ΧΗ]. Καὶ ἐπίςευσεν) τοτε ἐπιξευσεν 34. α και 148. ἡ συνα- 

γογὴ ὅς, δὰ ἐπολέσϑαι ζοπι. 45. 7η συναγωγὴ πᾶσα ὡς τορεσξύτερων 
ὄντων καὶ κριτῶν τῷ λαβ" καὶ ἰδὰ ἄἅγϊελος Κύριε ἐκείνης ἐξαγομένης 

ἀπολέσθαι ΟΠΐγ. αὐτοῖς} αὐτὸς τού. κ233. ἢ ) συναγωγὴ] -ἰ- πασα 

44. οπιπὶς ἡπαρορα Ταιοῖξ, (α]. -Ὁ τῷ λαξ Θεοῦ. πσιμλείμκαο ἰοία 

Οορι. ὡς τρεσῷ. τῷ λα] τὰ λαξ ὡς τρεσᾷ. 62, 147: 
ΟΘεοῖρ. καὶ κριταῖς] ροηΐξ ἀπίε τε λαβ 23,26. κατέκριναν] κα- 
τεχρινον 88: ἀποϑανεῖν] ϑανατω 34. 
ΧΙ. ᾿Ανεδόησε δὲ] καὶ ἀνεδόησε ΑἸεχ. φωνῇ μέγ. Σωσ.} Σωσ. 

φωνὴ μεγ. 26. καὶ Σωσ. φωνὴ μέγ. 324. Σωσ. καὶ εἶπεν] λεγουσα 
148. εἶπεν] -ἰ τῦρος τὸν Θεον 34. Ὁ Θεὸς ὁ αἰώνιος] Κυριε ὁ Θεος 
τῶν πατέρων μα ὃ Θεος ὁ μεγας και αἰώνιος 34. ὁ αἰώνιος) ὁ ἀγιος 
46. ὁ μέγας καὶ ὃ αἰώνιος ΟΥ̓]. ΑἸεχ. ν. 22. ὁ τῶν κρυπ]ῶν γνώ- 
ςης} Ἔ ὁ αἰωνιος Ζ6. κα 233. λὖ ΔΙά. ὁ εἰδὼς} ὁ γινωσκὼν 148. 

ὃ εἰδὼς ὅκο. τὰ ἤπ. οοπι.} καὶ τῶν αδηλων ἐξεταςὴς 14. 
ΧΙ,111. Σὺ ἐπίςασαι] συ μονος ἐπιξασαι 34. σὺ επιζῃ 20, 90, 

οι, 228. Αἰά. 2 (ἶρ, Ἰοπιίης Οορῖ. ὅτι ψευδῃ] οτι 5τοῖ ψευδὴ 26. 
κατεμαρτύρησαν}] -Γ οὐτοι 34. Οτρεη. 11. γ. Ευΐερ. Ργξρ. Ενδηρ. 

Ρ. 284. καταμαρτυρεσιν ξτοι 230. ἀποϑνήσχω] Ἔ σημερον 34. 
Ργαπυτς. ἐγὼ 36, 48, ς1, 231. μὴ σοιήσ. μηδὲν] μηδὲν τοοιησασα 
46, 12.0.50. μηδὲν} κακὸν 34. μηϑὲν 36, 48, ςτ, τού, 148, 231) 
232. εδὲν ΟἹ, 233. ὧν ὅτοι] ἱπῖεν ΠΠπεᾶ5 σὺ -:- 'π τηᾶτγρ. ἥτε μαρτυ- 

᾿ρήἥσασα ΧΙ, -Ἐ κατεμαρτυρησαν καὶ 228. ἐπονηρεύσαντο] κατε- 
μαρτυρησαντο χό. κατεμαρτυρῆσαν 88. ἐπορνευσαντο 130. 

ΧΙΙΝ, Καὶ εἰσηκεσε) καὶ ἐπήκεσε 532. ΑἸόχ. Κύριος} Ὀγα πη, 

ὁ χ6. - ὁ Θεος 34. ὄθεος 3ς, 49, 87, 89, 90, 91, 1οὅ, 228, 210. 

Οοιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. δἷ5 (ογὶρι. 26, 48. 
ΧΙ,Ψ. Καὶ ἀπαγομένης] καὶ (δὲ απαγομενης 3ς. 

87, 80, 91, 228. ΑἸά. ἀπολέσϑαι τα λιϑοξδοληϑηναι 34. Ργαεπης. 
τε 16, 48, ς΄, 230, 231. ὁ Θεὸς δα. δὰ ἤἥη. ςοιῃ. :] καὶ ἔδωκεν ὁ ἄγ- 
γελος καϑὼς προσετάγη πνεῦμα συνέσεως νεωτέρω ὄντι Δανιήλ. ΟΠΒΐρ. 

ὁ Θεὸς ἐξήγ.] ἐξηγ. ὁ Θεος ΧΠ], 23,26, 34,3ς, 36, 48, 65, 8γ, 88, 9ο, 
οΙ, τού, 147, 148, 230, 221, 232, 233, 23. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. Αἰδδη. ὶ, 

ζ21. τὸ πνεῦμα], ΑἸά. τὸ πνεῦμα--νεωτέρι] τῷ πνεύματι ἁγίῳ 
παῖδα νέον ϑῖν. τὸ ἅγιον) , .34. παιδαρίου δες. δὰ ἔῃ. ἐοηι. ] 
Δανιηλ ταιδαρις νεκ ὡσει ἔτὼν δωδεκα 34. τὸν Δανιήλ Ὠίάγπι, ἀε 
Τῆήπ, Ρ. 239. ταιδαρίου νεωτέρου] τταιδαριω νεωτέρω 3, 23ς. επι 
τοαιδαριὼ νεωτέρω 148. 

ΧΙΝῚ. Ῥεῆιηῖ οοπι. 46, 47. ἰπῖερτ. ΟΠΐρ. 

δοησε᾿ Δανιηλ 3ς. 

»“2ὡ3ωαἝ ΓῚ 

λῦτδ λὰξ 

και ἀγομένης 

Καὶ ἐβόησε] και ἀνε- 
και ἀνεξοησε 36, 48, 1) 87, 148, 228, 221, 232, 

333. Αἴβδη. 1. οἷ. φωνῇ μεγάλῃ] Ἔ χαὶ εἶπεν 34,.3ς, 36, 48, ςτ, 

80, 231) 23ς. ᾿Αϑῶος] καϑαρος ΧΙ], 23, 26, 34,3, 36, 48, 40, ξι, 
ίω, 8), 88, 80, 90, 91, τού, 147.» 148, 228, 230, 231, 232. Οομρρὶ. 

ΑἸἰά. ΑἸεχ. Αἴῇδῃ. 1. οἷς. καϑάαρος εἰμι 433, 22ς. ταύτῃς] αντης 3 ς. 

ΧΉΏΝΠΙ. ᾿Επέρρεψε δὲ] ἐπεγρεψαν δὲ 2 3: τοτε ἐπεξρεψε 4. πᾶς 
ὁ λαὸς] α πας 3 ς, τοό. πυᾶς ὁ λαὸς τορὸς αὐτὸν] ὥρος αὐτὸν σὰς ὁ 

λαος 34- πρὸς αὐτὸν, καὶ εἶπαν] καὶ εἶπαν, προς αυτον 148. 

᾿ Βαϊ. Μ. 1. εἰξ. 

“μακρὰν κ᾿ μακραν 3ς. μακραν απ᾿ ἀλληλων 88, 2ς. 

εἶπαν]. 

τς 

εἰπὲν 34) 87, 228, 233. ΑΙά. εἰπὸν 36, 48, ςτ, 88,230, 221. ὁ λό- 
γος ὅτος] 5στος ὃ λογος 26. ὃν σὺ] α συ δῥς. 

ΧΩΝΊΠ. Ὁ δὲ κὰ;] ὁ δὲ καϑεις 88, Ὁ δὲ γὰς--- μωροὶ] διαείλας 
δὲ Δανιὴλ τὸν ὄχλον καὶ ςὡς ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν, ὅτως μωροὶ ΟΠΐξ. 

ςᾶς ἐν μέσῳ αὐτῶν] να 34. ἐν μέσῳ] ἐμμεσω (ἢς 4181) 148, 220, 
23ς. οἱ υἱο}] αὶ οἱ 26, 34). 3ς, (36. μ40. ἔργα 11π.} 40," ς1, 90, τού, 
210, 233, 23ς. ΟΟπιρί. κα 87. (228. υἱοι αἀά. {υρτὰ 1ἰη0 80 εαὐἰ, τα.) 

Αἰά. Ἰσραήλ 1"- Ἰσραήλ 297 α αἰτετιιῖτ. ουπὶ ἰηϊογπγεά, 23 ς. ̓  ἐκ 
ἀνακρίναντες] Ἕ τὸ δικαιον 34, 232, 233. ποη ἱπίοντοραπὶεε Τλοῖξ, 
(α]. δὲ τὸ σαφὲς} εδε το ασφαλες 26. σαφὲς] σαφος (Πς) 62. 
κατεκρίνατε] -[- αδικως 34. ἀπεκτείνατε ΟΠ. Ἰσραήλ 2] ρτα- 

τηΪτῖ. τὰ 40. 00. - ἀπόλεσϑαι 148. Ιερεσαλημ, (σοττ. υἱ 'π Εἀ.) 230. 
ΧΙΙΧ. ᾿Αναρςρέψατε] -- δὴ ΧΙ], 2ς, 148, 232) 233, 22. “ἂν 

36, 48, ςτ, 88, 231. Οοηῆίι. Αροῖξ. 110. 11. ο. ς1. ἀναςρέφετε ἐκεῖϑεν 
το Οοάϊοες ϑεγρῖ. ἀναφρέψατε ἀναςρέψατε ἐκεῖϑεν Απη. τ. ᾿Ανα- 
γρίψατε--διεχωρίσϑ. εἷς ἀπὸ τὰ ἑνὸς ΘΟΠΊ, 52. 1 καὶ νῦν διαχωρίσατέ 
μοι αὐτὰς ἀπ᾿ ὠλλήλων μακρῶν ἵνα ἐτάσω αὐτές" ὡς δὲ διεχωρίσϑησαν 

Ομΐξ. αὐτῆς) αὐτὴ 230, 23ς.. τερι αὐτῆς 332, 233. 
1,.. Καὶ ανέςρεψε) τοτε ἀνεςρεψε 34: πᾶς ὁ λαὸς] τας, ΧΗ, 

ό;, 88, 147.232. Αγγῃ. 1. ΟεοΥρ. ̓" καὶ εἶπαν] και τατε γεήομβοι εἰπὸν 

34. καὶ εἰπὸν 3) 36, 48, ξ΄, 148,230, 231. εἶπον δὲ 23ς. αὐτῷ] 
ρος αὐτὸν 233. Δεῦρο] -Ἔ νεανία 34. -ἰ δὴ 16, 48, ςἴ,) 231. 
Οοπιρί. καϑισον] Ργαγηϊ. χαὶ 34,3», 36, 48, ξι, 88, οἵ, 148, 231. 
Βα]. Μ. 1. 4ς1. καϑάαρησον (ῇς) 62. καὶ ἀνάγϊειλον ἡμῖν] κα 90. 

απαγίειλον ἡμῖν 1390. ἀναγίειλον] ἀπαγίειλον ΧΙ], 23, 26, 34, 36, 
48, 40, ς1, 62, 87, 91, Ιού, 147, 148, 228, 230, 232, 233. ΟΟπιρΐ, 

ΑΙά4. Αἰεχ. Βαϊ. Μ. 11. τος. ἡμῖν] τ᾽ αλιϑει (Ης) 34. δέδωκεν] 
ἐδωκεν ΧΙ], 23,3 ς, 36,48, ςτ, 62, τού, 130, 147, 148, 231,32. ΑἸοχ, 

δέδωκεν---πρεσθεῖον] τὸ τορεσξυτηριον ἐδωκεν ὁ Θεος 
26. τὸ πρεσᾷξεῖον] το τορεσδυτεριον 1Π1, 3ς, 36, 48, ςτ, 62, 80, 90, 
Ο1, τού, 147, 148, 228, 230, 232, 235. ΟΟπρΙ. ΑΙά. ΒαΠ]. Μ. Ἰ. εἰξ, 

τὸ τρεσξυτερειον (Χ]]. εχ οοττ. δῷ αἱ. ἢν.) 23, 130. τὸ τωρεσθυτηριον 
᾿ 26, 40, 87, 231,233. τὸ τρεσξυτεριον σημερὸν 34. 

ἀπ᾽ ἀλλήλων 
καὶ ἀνακχρινῶ] 

11. τρὸς αὐτὰς} α 3ς. ὥρος τὸν λαον 62, 147. 

κᾶι ὅστως ανακρινῶ 24. καὶ ἀνάκρινομεν τοό. και ἐγὼ ἀνακρινῶ 230. 
111. Ὥς δὲ] α δὲρι. διεχωρίσθησαν) ἐχωρίσθησαν. ΑΙά." ἀπὸ 

τὰ ἑνὸς] ἃπο τῷ ἐτὰ 147, 233. ἐκάλεσε] εἶπε Δανιὴλ τῇ συναγωγῇ, 

νῦν μὴ βλέψητε ὅ ὅτι ὅτοι εἰσὶ πρεσβύτεροι λέγοντες ἢ μὴ ψεύσονται, 
ἀλλὰ ἀνακρινῶ αὐτὲς κατὰ τὰ ὑποπίπῆοντά μοι" καὶ ἐκάλεσε ΟΠΐρ. 

τὸν ἕνα αὐτῶν] τον ἕνα εξ αὐτῶν 3ς. -Ὁ καὶ προσήγαγον τὸν τορεσξύ- 
τερον τῷ νεωτέρῳ ΟἾΐξ. α αὐτῶν 333. καὶ εἶπε τορὸς αὐτὸν] και εἶπεν 
αὐτὼ 2 53; 23-ς. Οομρὶ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Δανιὴλ ΟΠΐγ. Πιπαλαιωμένε] 

ἄκαε ἄκεε πεπαλαιωμένε Ομϊρς. Πεπαλ. ἡμερ. καᾶκ. 1ὦ πεπαλαιωμέ- 

ναι ἡμέραι κακίας Αγπι. Ἐά, ἡμερῶν κακῶν] ἴΓ. 35. νῦν ἥκασιν») 

νυν ἡγίικασιν 34. νὺν χδσιν ξῖ, 2 31: νυν ὃν ἡἠκᾶσιν 91. πώης ψεπέ- 

γμπί (μρέν ἰε. ( ορῖ. 
1.111. Κρίνων} Ργδεπηῖτε. χαν τού. Κρίνωνττλέγοντ. τὰ Θ(] σι- 

ςενϑεὶς ἀκόειν καὶ κρίνειν κρίσεις ϑανατὸν ἐπιφεράσας καὶ τὸν μὲν 
ἀϑῶον κατέκρινας τὲς δὲ ἐνόχες ἠφίεις τῇ Κυρίαᾳ λέγοντος ΟΠ. ἐδὶ- 

χους]} αδικως 148. 
λέγοντος τῇ ΘεΒ] καὶ τὲρ λέγοντος τὰ Ευριε 34- τὰ Κυριξ λεγοντος 

αϑωους (ςοττ. υἱ ἱπ Ἐά. αὖ εδάείη τη.) 428. ΑἸά. ἤν, ῤ 

53' 

ὩῸᾺ ΡΩΝ 

᾿ 

»- 



"τ - -ας- τ ππω ῷὰ 

64. 

σ᾿ 

μέλλει γὰρ 35. λγὰρ 148. 

ἀγμι8 λέυ ἣν οξήται ΟΙς. 

4 τι ῦ 

᾿ ΟΠ ΐρ. 

. 148, 230, 232) 233, 235. 

᾿ χὴν] κατα τὴν 3ζ. 

. ὑπενεγκεῖν ΟΠΪΡ. καὑμῶν 148. 

ΣΩΣΑΝΝΑ. 

τὸς μὲν ἀϑώξς χαταχρίνων, ἀπολύων δὲ τοὺς αἰτίους, λέγοντος τ Θεδ, ᾿Αϑῶον χαὶ δίχαιον οὐχ 

, ἀποχτενεῖς. Νῦν ὅν ταύτην εἴπερ εἶδες, εἰπὸν, ὑπὸ τί δένδρον εἶδες αὐτὰς ὁμιλᾶντας ἀλλήλοις: 

. ὁ δὲ εἶπεν, Ὑπὸ σχῖνον. Εἶπε δὲ Δανιὴλ, ᾿Ορϑῶς ἔψευσαι εἰς τὴν σεαυτξ χεφαλήν" ἤδη γὰρ 

ἄγ[ελος φάσιν Θεδ λαξὼῶν πταρὰ τῇ Θεδ, σχίσει σε μέσον. Καὶ μεταςήῆσας αὐτὸν, ἐχέλευσε 
»" ν ὦ Ν Ψ 2. - 2 Ἀ ν,Ι  Σ ξ ι 7 ΜΝ, 3 ᾿᾽ ν 

προσαγαγεῖν τὸν ἕτερον, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, Σπέρμα. Χαναᾶν, χαὶ οὐκ ᾿Ιόδα, τὸ χάλλος ἐξηπάτησε 
".. » ᾽ } Νν Ὡ 3 ρ᾿ ὔ ΕῚ ΝΝ ,“,} ὦώ 

σε, χαὶ ἐπιϑυμία διέςρεψε τὴν χαρδίαν σου. Οὕτως ἐποιεῖτε ϑυγατράσιν ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐχεῖναι 
΄ ες« ἡ ς μ.Ὁ 9 9 9 ἤ 8. “ΖΆ. ε » Ἀ 3 4 ς ».»» 3. κα ξ΄ 

φοξόμεγαι ὠμίλεν ὑμῖν" ἀλλ οὐ ἁυγάτηρ Ιόδα ὑπέμεινε τὴν ἀνομίαν ὑμῶν. Νῦν ὅν λέγε μοῖ, 

ὑπὸ τί δένδρον χατέλαξες αὐτὰς ὁμιλδᾶντας ἀλλήλοις; ὁ δὲ εἶπεν, Ὑπὸ τρίνον. Εἶπε δὲ αὐτῷ 
Δανιὴλ, ᾿Ορϑώς ἔψευσαι χαὶ σὺ εἰς τὴν σεαυτῇ χεφαλῆν" μένει γὰρ ὁ ἄγίελὸς τ Θεβ, τὴν ῥομ- 

΄ Ἂν» Ἷ [έ ΄ Ψ 2 ΄ ε “Ὁ Ν, 2 ΄ “" ε Ν “ 
φαίαν ἔχων τπρίσαι σε μέσον, ὅπως ἐξολοψρεῦσῃ. ὑμας. Καὶ ἀνεξδόησε “σασὰ ἡ συναγωγὴ φωνῇ 

᾽ὔ Ν δ. 2 φ.. ἰδὲ ἰδ 4 Ἂς 3 ζά4 . 3. 3 9 ἢ " 74 ϑ-οΡὶ Ν, 

μεγάλη, χαὶ εὐλόγησαν τῷ Θεῷ τῷ σώζοντι τὰς ἐλπίζογτας ἐπ᾿ αὐτόν. Καὶ ἀγέςησαν ἐπὶ τοὺς 

, δύο πρεσξύτας, ὅτι συνέςησεν αὐτὰς Δανιὴλ ἐχ τῇ ςύματος αὐτῶν Ψψευδομαρτυρήσαντας. Καὶ 
3 [4 9 φρο [Αγ ’ 2 ; ’ ρ᾿ ’΄ ἰῶν “-ς Ἂ, [4 ἰϑι . ἐποίησαν αὐτοῖς ὃν τρόπον ἐπονηρεύσαντο τῷ “πλησίον' “ποιῆσαι χατὰ τὸν νόμον Μωυσῆ’ χαὶ 
959 5 ΧἈ ἋΣ) ’ “" 3 ΄ ϑ :- 4 Φ Ὁ . 3 ΄ ᾿ [4 Ἂ ΄ ε Ἕ ϑ “9 

αἀπέχτειναν αὐτῆς, χαὶ ἐσώσϑη αἷμα ἀναΐτιον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείγη.. Χελχίας δὲ χαὶ ἡ γυνὴ αὐτῷ 

ἤνεσαν περὶ τῆς ϑυγατρὸς αὐτῶν μετὰ ᾿Ιωαχεὶμ τῇ ἀνδρὸς αὐτῆς χαὶ τῶν συγίενῶν αὐτῶν, ὅτι 
3 ςς’ 3 οἋΝ»ὕ : ἰνῶν ᾿ Ν Ν 3.ϑ 4 ΄ . ’. ρο. ΡΨ "5" φ. 

οὐχ εὑρέϑη ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμα. Καὶ Δανιὴλ ἐγένετο μέγας ἐνώπιον τ λαξ ἀπὸ τῆς 
ὲ “ 9 Ν 4 Ῥ Ν 3 ὅ 

ἡμερὰς εχείγης, Χᾶὰ! επεχείγ)ᾶ. 

432. τῷ ΘεΣ] τε Κυριε ΧΙ], 26, 3ς, 36, 48, 49, ξ1ν 87, 00,01, 147» 
148, 228, 220, 431. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ΣΝ 

ΤΙΝ. Νὺν ὅν] νυν δὲ 147. 
τἄτες, ὑπὸ τί δένδρον ἔπηλϑθες πρὸς 

“Φ ῳ ι ΄ ἰον φ πνς 
Νὺν ἄν--- ἀλλήλοις] νὺν δὲ εἴπερ εἶϑες 

τὰς ο Οοάϊςε5 δεγρὶῖ. ταύτην] 
σ΄ 

ὐ 
Διὰ αι ταντῆς 244. ταύτην εἴπε ΟΣ εἰδὲς ταυτὴν 13ο. εἴπερ] 

πεῖπερ 235. εἶδες 1] ἰδὲς 3ς. οἰδας 88. εἰπὸν] εἰπε 34, 36, 48, 
ξ1, 88, 231,23. 35. δος πηλὶ Οορι. ὑπὸ τί δένδρον] -"- καὶ πο- 
ταπῷ τῷ ποαραϑδεῖίσε τόπω ΟἸἷρ. εἶδες 29} κατελαξες 111, τοό. (ορι. 
δὲς 34,3, 230, 233, 23ς. ἑώρακας ΟἸὨΐγ. αὐτὲς} αὐτοῖς 26. -{- οτι 
λαλαντος (ἤς) 14). ὁμιλ. ἀλλήλοις] α ἀλληλοις 23. ὄντας σὺν 

, αὐτοῖς ΟΠῖς. αλληλοῖς καὶ ομιλ. 147. ἱγαέβαπίες Ταιοϊξ, Οα]. ἱ 
ΠΝ. Εἶπε δὲ] - αὐτὼ 34. Δανιὴλ] ὁ νεώτερος ΟΒΐσ. ργαεπικῖ. 

ὃ 233. ἔψευσαι] εψευσω (ς νεῖ. το. ΧΙ], 26, 34. 3» 36, 48, 49, 
ει, 87, οο, 91, 148, 228, 230,231, 232, 43ς. Οὐρὶ. ΑΪ4.) 22. εἰς 

αεαυτὰ κεφαλήν] σεαυτε κορυφὴν 232. ἤδη--- 
παρὰ τῇ Θεξ] ὁ γὰρ ἄγ[ίελος Κυρίε ΟΠΐξ. ἤδη γὼρ] μένει γαρ ΧΙ]. 

σηρείως Ἰονεὶπὶ Οορῖ. φαάδιν Θεξ λαθὼν] τα Θες λαξων φασιν ΧΠ, 
26, 34, 36, 48, 49, 62, 89, 90, 91, 1ού, 147», 148,231, 232) 233», 23. 

Οοπιρὶ. ΑΙεχκ. Κυριου λαξων φασιν 23. Κύυριξ τε Θεὰ λαΐξων φασιν 
4ς. Θες λαῦων φασιν 87, 130, 228, 230. Αἰά, τὰ Θες λαξων 88. 
Θεῶ λαδὼν ἀπόκρισιν ϑν. παρὰ τῇ Θεξ]. τῇ 230. α23ς. σχί- 
σε!] σχισαι ΧἼ], 3ς, 220. σχίσει σε μέσον] σχισει σε εἰς μέσον 88. 
σχίσει σε τὴν ψυχὴν. σήμερον. ΟΠρ. 

1ὙἹ. Καὶ μετας.] καὶ εὐϑεως μετας. 34. μετας. αὐτὸν] τᾶτον 
τοροσαγαγεῖν} - αὐτω καὶ 34. Ὡροσαγειν 88. 

“προσαχθηναι 147. καὶ εἶπεν αὐτῷ] τα δὲ ελϑοντος εἶπεν αὐτω Δα- 
νιὴλ 34. Σπέρμα Χαναὰν ἃς. δὰ ἤπ. οοπι.] διατὶ τὸ διεςραμμένον 
σπέρμα σε ὡς Σιδῶνος καὶ οὐχ, ὡς Ἰάδα τὸ κάλλος σε ἠπάτησεν ἡ 
μικρὰ ἐπιϑυμία ΟΠΐξ. καὶ ἐκ] καὶ αχι 26, 34, 3ς, 87, 88, 9ο, 230, 
232, 233. Οοπιρὶ. τὸ κάλλος] Ἐ αὐτῆς 34. ἰξηπατησέ σε] (τ. 36, 
48,231. ἡπαάτῆσε σε 88. καὶ ἐπιϑυμία] καὶ ἡ ἐπιϑυμια 23, 34) 
ᾶς, 36, 48, 40. ς1, 80, 90, οἵ, τού, 130, 148, 228, 230, 231, 232, 

23ς. Οὐρὶ. ΑἸ]. ΑΙεχ. διέρρεψε] ἐξηπατησεν 148. 
ΠἼἾΜΔΜΙΙ. Οὕτως] - γαρ ΧΙ]. ϑυγατράσιν] ρταπιῖττ. ταῖς 34, 3, 

46, 48, ς1, 230, 231. Ἰσραὴλ] Ιερασαλημ 33,34.- ὠμίλεν ὑμῖν] 
ὧμιλῦσαν ὑμῖν ΟΠΐς. ργαπηϊῖ. εχ τοό. ἀλλ᾽ καὶ ϑυγατηρ] αλλ' ἡ 
ϑυγατηρ 26,23ξ. αλλ᾽ εχ ἢ ϑυγατηρ 3ς. ὑπέμεινε] εχ, ὑπέμεινε 26, 

243ς. ὑπέμεινεν αν 3ς. τὴν ἄνομ. ὑμῶν] τὴν νόσον ὑμῶν ἐν ἀνομίᾳ 

ΠΟ ΥΠΙ. Νῦν ἂν] α ὃν 890. λέγε μοι] λεγε μὲ 147. λέγετε μοι 
148. εἰπε μοι 2322. ὑπὸ τί δένδρον] -᾿- καὶ ἐν τσοίω τὰ κήπα τόπῳ 

κατέλαβες] εἰδὲς “6. ιδὲς 148. ὁμιλξντας] - αὐτὰς 3ς. 

Ὁ ΙΧ. Ὀρϑῶς ἔψευσαι ἄς. 24 ἔπ. οοπι.} ὡμαρτωλὲ νῦν ὁ ἄγίελος 
Κυρίου τὴν ῥομφαίαν ἕςηκεν ἔχων ἕως ὁ λαὸς ἐξολοθρεύσει ὑμᾶς ἵνα 
καταπρίση σε. ΟΠΐξ. μένει γὰρ] μελλει γα 34,3ς»(ςτ. ἴογ, μελε) 

ὁ ἄγελος) α ὁ ὅδ, φρο, 147. 148, 23ς. 
΄ πὰ ΘΕ] Κυρια τε Θεὲξ 232, 233- Τῇ Κυριξ 23ς. ' τὴν ῥομφ. ἔχων] 

τὴν ρομῷ. κατέχων 34. τῆν ρομῷ. ἀνέχων 35. κα τὴν 147. Ἐ ἐν τῇ 

λ ὁ ἐς 

ἄγ[ελος] ρτγαβυῖτ. ὁ ΧΙ], 34, 80, 90." 

Ἀαὶ Ως 
ἧς ἊΝ ᾿ τὰ ἰ ν ἡ ΝῚ ᾿ 

4 κτύ Ἷ Ἵ11πὺπύ ΓΗ δ χες οὔ». "εχ 
ἐ 

χειρὶ ο Οοἀϊςες5 δεγρι. μετῶ τῆς ῥομφαίας δῖαν. 
σὉ}] οπως ἐζολοϑρευσει 3ς, 23ς. εἰ ἐπιεγβοῖεί Οοριῖ. 
ὑμᾶς εζολ. ἐκ γῆς 34. 

1,Χ. Καὶ ἀνεδόησε] τοτε ἀνεδοησε 34. καὶ ἀνεξοησαν 148. - Καὶ 

ὄνεξ. πᾶσα ἡ συναγ.} καὶ πᾶσα ἡ συναγωγὴ ὠνεξόησεν ἐπὶ τῷ νεωτέρῳ 
Ομίρ. τᾶσα--μεγαλῃ] φωνῃ μεγαλῃ τσασα ἡ συναγωγὴ 232. ἡ 
συναγωγὴ] α ἡ 3ς, 147. φωνῇῃ---πρεσθύτας ἴῃ οοηι. [64.] αὶ οὔτ ἴπ- 
τετηχοά. ΟΠΐξ. φωνῇ μεγάλῃ] α 147). καὶ εὐλόγησαν] και ἐξοησαν 
11, τοό. τῷ Θεῷ τῷ σώζοντι] τον Θεὸν τὸν σωζοντα ΧΙ], 23, 6, 
34, 31) 36, 48, ξ1, 62, 87, 89, 130, 147, 148, 228, 231, 23ς. ΑἸά, 

{Χ1. Καὶ ἀνέρησαν) -ἰ- σαντες 34..Ψ. -Ἐ τας ὁ λαος 233, α3ς. 
ἐπὶ τὰς δύο} α δνο 3ς, 62, 147. ὅτι συνέρησεν---τὸν νόμον Μωυσῇ ἱπ 
οοπ,. [ε4.] ὡς ἐκ τῷ ἰδία ςόματος ὁμολόγους αὐτοὺς κατέρησεν ἀμφοτέ»; 
ρδς Ψψευδομάρτυρας" καὶ ὡς ὁ νόμος διαγορεύει ἐποίησαν αὐτοῖς καϑὼς 
ἐπονηρεύσαντο κατὼ τῆς ἀδελφῆς ΟἸΐξ. ἐκ τῷ σόματος αὐτῶν] εκ τα 
φοματος αὐτῇ 148. τῷ τῖς. δ᾽ 

ὅπως ἐξολοϑρεύ- 

ἐξολ. ὑμᾶς} 

1,Χ11. Καὶ ἐποίησαν) και ἐποίησεν 232. 
νομὸν Μωυσεως 34. ὃν τρόπον-- Μωυσῆ] φαενπααίνιοαμνι ἱρῃῇ "παὶΐε 
Ῥγοχίμιο ζαζεγε υοἰμεγασί, ε' (ξομπάμηα ἰεγεηι ον. Ἰκλιοϊξ. Τα]. τῷ 

πλησίον] τὸ πλησιον (ῇ6) 26.5. τῷ τῦλησίον' τοοιῆσαι] τσοιησαι τῷ 
λήησιον ΧΙ], 34. τὰ τοιῆσαι τ λῆσιον 16, 48, ξ΄, 231. κα σοι» 

ἡσαᾶι 80, 148. κατὰ τὸν νόμον Μωυσὴ] κα δἷΐς 34. κα κατὰ ξτ. 
Μωυσῇ] α τοό. καὶ ἐπέκτ. αὐτὰς] -[- λιϑοξολησαντες 34. καὶ ἐξα- 

γαγόντες ἔῤῥιψαν εἰς φάραγία τότε ὁ ἄγ[ελὸς Κυρίᾳ ἔῤῥιψε τοὺρ διὰ μέ- 
σου αὐτῶν Οἰΐγ. εἰ οεείδεγαιπι Ταιοῖξ, Τα], αἷμα ἀναίτιον] αἷμα 
αϑῶωον 36, 48, ς1, τού, 230, 231. αἷμα δίκαιον 13 Οοάϊοες ϑετεῖϊ. 

1.Χ1Π|. Χελκίας δὲ] Χελκία δὲ 36,8. Χελχίας δὲ ὅτε. δὰ ἔῃ. 
᾿ λ.͵ Ὁ ε- ΄ 3 λον Ἁ 3 “Φ. 4 Φ δ .» 

ςοπ,.} δια τᾶτο οἱ νεώτεροι ὥΎαπητοι Ἰακὼδ ἐν τῇ ἀπλότητι αὐτῶν, 

καὶ ἡμεῖς φυλασσώμεϑα εἰς υἱὲς δυνατὲς νεωτέρες" εὐσεξήσεσι γὰρ νε- 

ὥτεροι καὶ ἔςαι ἐν αὐτοῖς πνεῦμα ἐπιςήμης καὶ συνέσεως εἰς αἰῶνα αἱ- 

ὥνος. ΟΠΐφ. ἤνεσαν] -" τον Θεὸν ΧΤΙ, 56,34,3:.36,49, 8),80,9ο,ο1, 

τού, 130, 148, 228, 230, 232, 233, 235. ΟὈΠρΡΙ. ΑἸά. ΑΙεχ. -Ἑ τω 

Θεω 23. ἰακάσυεγμαὶ θεω (ορῖ, 

Σωσαννᾶας τῆς ϑυγατρος αὐτων ΧΙ]. ΑΙεχ. -Ε Σασαννας 23, 3ς, 36, 
40591., “ Σωσαννᾶας 26, 148. “Ἑ Σωσαννὴς 34, 87, τού, 228. 

Οοπιρὶ. Αἰα. "Ἔ τὸν Θεὸν 48, 1, 231.  Σεσαννὴς 62, 80, 110, 

147. 230, 232, 233,23ς- “ Σεσαννα 9ο. μετὰ Ἰωακεὶμ] ῥταβπητῖ. 

καὶ 233. ὅτι εχ, εὐρέϑη ὅζς. αὐ ἤη. οοη].] ὅτι ἐχ εὐρέθη ἀδικία περὶ 

αὐτῆς. δῖαν. Οἶτογ. τῶν συγίενῶν αὐτῶν] των συγίενων παντων ΧΠ,. 

26, 46, 48, 49, ς1, 62, 87, 90,91, τού, 130, 147. 148,228,220,23:1, 

232, 233» 23ς. Οοπιρί. ΑἸά, ΑΙεχ. Ατσπῃ. 1. Οϑοῦρ. δἷδν. τῶν συγ- 
γένων αὐτῷ τταντῶν 34. εορηαιῖς ψωὶς οπιπίδμς (ορῖ. ἄσχημον] μω- 

μος ἢ ασχημοὸν 34. : 
ΠΧΙΝ. Δανιὴλ ἐγένετο] [{. 34. ἐνώπιον τὰ λαδ] εἐναντιον τὰ 

λακ 40, 87, 9ο, 91. ΑΙά, ἔναντι τε λὰξ 228. ἐνώπιον τᾶντος τῷ 

λαξ Ατη. 1. ἐκείνης, καὶ ἐπέκεινα] ἐκεινα τδηίυπι 147. αὶ καὶ ἐπέ- 
καινὰ Θεοῦ. ἐπέκεινα] -ἰ- τω δὲ Θεω δοξα εἰς τες ἀτελευτήτες αἱ- 
ὠνᾶς τῶν αἰωνων. ἀμὴν. 24ς. 

εὐδομαρτυρήσαντα.] ψευδομαρτυρας Δ΄ 
οντας 235) 26, 148. ψευδομαρτυρας 34. ψευδομαρτυραζοντας αντες 3ς. «2.02 τι λα τε ο΄ δε) 

αὐτοῖς} “Ἔ κατὰ τὸν μαὶ ἢ 

Δ: “ἢ ᾿Ὶ 3 “ 
σερι τῆς “υγατρὸς αὐτῶν] οὶ ἔρι ἿΣ 

ΟΣ 

δ" ἘΣ 

αυΐ συν 

ΐ ἐαἡ ἘΠ 24}: .- 

" 

φ΄,: τοὐρ α .΄ 



ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΙΝΕΣΙΣ. 

λ 

ΚΑΙ συςὰς ᾿Αζαρίας σροσηύξατο ὃ ὅτως" χαὶ ἬΝ ΩΣ τὸ σόμα, αὐτϑ ἐν μέσῳ τϑ' πυρῦς, εἶπεν" 1. 

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε ὁ Θεὸς τῶν ΦάτερΩν ἡμῶν; χαὶ αἰνετὸς, χαὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς 3. 

τὸς αἰῶνας. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ σσᾶσιν οἷς ἐποίησας, καὶ ππάντα τὰ ἔργα σου ἀληϑινὰ, χαὶ εὐ. 3. 

ϑεῖαι αἱ ὁδοί σου, καὶ πᾶσαι αἱ χρίσεις σου ἀλήθεια. Καὶ χρίματα ἀληϑείας ἐ ἐποίησας κατὰ ,. 

πάντα ἃ ἐπήγαγες ἡμῖν, καὶ ἐπὶ τὴν πτόλιν τὴν ἁγίαν τὴν τῶν πσατέρων ἡμῶν Ἱερουσαλήμ ὅτι. 
9 3 Ζ΄ ςς ᾽’ 3 ᾽’᾽ φ᾿ ξ΄ ὃ Ἁ, ᾿ς ς Ζ΄' ς ρῷ 

ἐν ἀληθείᾳ καὶ χρίσει ἐπήγαγες ταῦτα πάντα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. Ὅτι ἡμάρτομεν καὶ ἦγο- ς. 
» 2 » ϑΝ ὦ “2 ’ 2 “- Ν Ὃς » Ἕ 2 3: τὸς 2ν 

μῆσαμεν ἀποφῆναι ἀπὸ σὰ, Και ἐξημάρτομεν εν πᾶσι, χαὶ τῶν ἐντολὼν σοὺ οὐχ ἠχᾶσάμεν, δδὲ ς͵ 
Ρ ᾽ ΦΆΝν 9 ’ ὼς ἐ ςξδσγχ ᾿ς ν» ΨΨ ΜἹΜΞΦ ει ν. ΄ ον Φ 5. » 

συνετηρήσαμεν,. ἐξ ἐποιήσαμεν χαϑὼς ἐνετείλω ἡμῖν, ἵνα. εὖ ἡμῖν γένηται. Καὶ πάντα ὅσα ἐπη- 7. 
ξ ρῸ ων ξ΄ Φ » φ ξ ρ 2 ϑι. » “ ͵ 3 ͵ 

γάγες ἡμίν, χαὶ σάγτα ὁσᾶὰ ἐποίησας ἡμίν, ἐν) ἀληνινὴ χξίσει ἐποίησας. Καὶ παρέδωκας ἡμᾶς 8. 

εἰς χεῖρας ἐχϑρῶν ἀνόμων, χαὶ ἐχϑίςων πος τῶν, χαὶ βασιλεῖ ἀδίχῳ χαὶ «πονηροτάτῳ, παρὰ. 

πᾶσαν τὴν γῆν. Καὶ γῦν ἐχ ἔςιν ἡμῖν ἀνοῖξαι τὸ ςόμα ἡμῶν' αἰσχύνη; χαὶ ὄνειδος ἐγενήϑημεν 9. 

τοῖς δόλοις σου, χαὶ τοῖς σεξομένοις σε. Μὴ δὴ “παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέλος διὰ τὸ ὄνομά σε, καὶ το. 
". "ς ᾽7’ ᾿ς ν, » ᾽ ἂν ΄ 3.ϑ )» ὲ »᾿»Ὁ" κε - “ 

μὴ διασχεδάσης τὴν διαϑήχην σου, Καὶ μὴ ἀποςήσης τὸ ἐλεός σου ἀφ ἡμῶν, διὰ Αδραὰμ Τὸν τι. 

ἠγαπημένον ὑπὸ σϑ, χαὶ διὰ ᾿Ισαὰχκ τὸν δδλόν σου, χαὶ Ἰσραὴλ. τὸν ἅγιόν σου, Οἷς ἐλάλησας 12. 

απληνῦναι τὸ σπέρμα αὐτῶν, ὡς τὰ ἄςρα τῷ ὅρανδ, χαὶ ὡς τὴν ἄμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς 

ὃ 1. Ῥεοῖξ οοπι. ἰηΐερτ. Αἰεκ. Καὶ συςὰς] -Ἐ αὐτοῖς 34} 36, 48, 
49. ξ1, 88, 90, 231: Καὶ συγὰς δε. δἀ ἤη. ςοπ,.7 ςὰς δὲ ᾿Αξαρίας 

προσηύξατο ἕ ὅτωρ' καὶ ἀνοίξας τὸ εόμα αὐτὰ ἐξομολογεῖτο: τῷ Κυρίῳ 
ἅμα τοῖς συνεταίροις αὐτὰ, ἐν μέσῳ τῷ πυρὶ ὑποκαιομένης τῆς καμίνου 
ὑπὸ τῶν Χαλδαίων σφόδρα. καὶ εἶπαν Ὀμρ. προσηύξατο ἅτως] ροηϊτ 
Ροξ σομα αντε 230. καὶ ἀνοίξας) καὶ ανοιξζαντες 34. κα καὶ 220. 

καὶ ἀνοίξας δις. δὰ ἤη. οοῃη.} εἰ σρεγμῖ! ον (μμπι, εἰ ἐχοπιοίοροίη ζαςίεόαὶ 

εο, βηιωὶ ἐπὶ ῥά αἰδως μμὶς ἐπὶ ππράϊϊο ρπῖς. Ογρτ. εἰ ὠρεγίοας οΣ μέεπε 

εοπἤιεδαιϊμν Τονιῖηο εἰρη άαἰ δες μεῖς, φαὶ ἐγαπί σωπα ἱρ 0 ἐπ τη ο ἐρπίς, 

ἄμωπι ἱπεεηα ε{72] ἤουπαχ α Ολαδάκ ῖς νελενπεπίεν, εἰ ἀίχεγεπι, ϑγτ. ΜΕ αϊοΪ. 

τὸ ςόμα αὐτῇ] τὸ ξομὰα αὐτων 34. ἐν μέσῳ ὅζτο. αἀ ἔπ. σοπ).} α 230. 
εἶπεν) εἰπὸν 34. κα τού. 

11. Ῥπστηιε, Προσευχὴ ᾿Αζαρίου εἴ Παρεῖ : 45 (εαυυπῖυγ Ὡδ - 

Αἰεχ. εἶ Κύριε] , εἶ, ὅ2. Κυριος 147). εἶ Κύριος Οοπιρί. τῶν 
πατέρων ἡμῶν] α τῶν πατέρων 233. καὶ αἰνετὸς] καὶ αἰνετὸν 34,3, 
36, (48, ςτ. εχ οογῦ.) όω, 8), 80, 90, τοῦ, 147, 148, 228, 220, 220, 

412, 233. ΑΙά. ΑἸεχ. ΘΙΡΊΟΙ, ν. 42ς. αἰνετὸν (πρὶ. δῖαν. Μοίᾳ. 
ἢ Αγσπη. 4. καὶ δεδοζ. τὸ ὄνομα σου] καὶ δεδοξασμένος Χ]1. τὸ 
ὄνομά , σα} τὸ ὀνομὰ αὐτε 148. 

11. οἷς ἐποίησας} -Ἑ μιν ΧΙ], 23, 26, 33, 34) ἢς, 16, 48, 40, ςι, 
62, 8), 89, 90, ο1, 1ού, 130, 147. 148, 228, 220, 2321) 232) 233. 

Οὐρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ΟἸγίοὔϊ. 1. οἰϊ. φαῖ “εεϊδὲ ποδὲς Ν ει. [,2ῖ. ἐχ Μ8. 
Οεγηι. ὅς. ϑγγ. Μαάϊοὶ. Οορί. καὶ στάντα ὅτε. δὰ ἤη. οοπ1.] εἰ 
ονῃπία οῥέγα “μα υετί!ας. Μ εῖ, 1,Αῖ. αὉ] πιργα. τὰ ἔργα σε ἀληϑινὰ] 

, 3 γα αληϑινα 229. καὶ εὐϑεῖαι αἱ ὁδοί σου] καὶ αἱ ὁδοί σου εὐθεῖαι 
41 Οΐριλ κρίσεις σΕ}] α σε ΑΙά. ἀληϑεία] αληϑιναι ΧΙ], 36,48, 40, 

εἰ (51, 88, 90, 229,31. ΟΠΐξ. ἀληϑεις 26, 33,34, 87, 89, 91, τού, 130, 
4 0ΟᾷΑχ47, 228, 232, 213. (ορ!]. ΑἸά. ΑἸεχ." 

ἘΝ. ἐποίησας] -᾿- ἡμῖν 36, 48, 51, 231. καὶ εποιησας ἡμιν τοῦ. 
ἐποίησας κατὰ πᾶντα δ] α 14)η. ἃ ἐπήγαγες] οσα ἐποιησας 111. 

Ί Ἴ ὅσα ἐπήγαγες ΑΙεχ. τὴν ἀγίαν) Ἔ σε 49, 90, 148. ὅτι ἐν] διότι 

ἐν Ομίς. ὅτι ἐν ἀληϑείᾳ καὶ κρίσει] οτι ἐν ἀληθινὴ Χ χρίσεις 130. 

᾿ ἐπήγ. ταῦτα πάντα] ἐ ἐποίησας πτάντα ταῦτα ΟΠΐΪξ. “οὶ ἀκσε δεῖ. 
1,1. υδὶ ἔργα. Μεεὐδὲ οπιιία ἀπε ὅγτ. Μεάϊοῖ. ταῦτα πάντα] ττ. 

26, 33, 91, 130, 228. -{- ἐφ᾽ ἡμὰς 34, 36, 48, 40, ξ1, 80, 90, 231, 
433, 233. ΟὐμρΡ]. Αγηι. 4. δῖαν. ονινία ἀκές ἱπ πος (ορῖ. διὰ τὰς 
ἁμαρτίας ἡμῶν] ἐφ᾿ ἡμὰς 2:0. 

ν. Ὅτι ἡμάρτομεν] ἡμάρτομεν τοινὺν 230. Ἔ ἐν σἂσι Ομ. 

φμία ῥεκεαυίΐσιμς ἰπ οπιμίδις ὅγτ. ΜααϊοΙ. ἡμάρτ. ἠνομήσ.] ἡ "μάρτ. 

ἡνομήσ. ἠδικήσαμεν ΟἸτγ τος. ν. «ἐς τ. 
φῆναι) ἀποραντες ΧΙ], 26, 49, 8), 88, 9ο, 91, τού, 248. (οιηρί. Αἰά. 
ΑΙεχ. ᾿αποσασαντες (13. υἱ ν] εἴτ) 220. 

.233. δῖαν. 

τῶν σεβομένων σε ΟΡ. 

καὶ ἠνομήσαν] κ 229. ἀπο- 

ΥΊ. Καὶ ἐξημαρτ. ἐν ΕΠΗ, καὶ ἐπιπλεῖον ἡμαρτήσαμιν ἐν πᾶσι 
Αι. 1. 4. τῶν ἐντολῶν σου] τῶν ἐντολων τὰ νομα σὰ 220. ΟΠΐΡ. ΓΝ 

ἐκ ἠκέσαμεν) ἐχ ὑπηκάσαμεν ΟΠΐς. κ ἐδὲ συνετηρήσαμε] δὲ ἐφυΐ 
λαξαμεν αντας 48, 51, 88, 220, 231. ᾿ τκὰ τὰ τὸ 

ΨΙΙ. Καὶ τᾶντα ὅσα] , καὶ 220. καὶ νῦν πάντα ὅσα ΚΕ Νς: ἢ 

ὅσα ἐπήγαγες---ἰποίησας ἡμῖν} οσα εἐποιησας ἡμιν 88. ἐπήγαγες 
ἡμὶν} ττ. ΧΙ], 26, 26, 48, 62, 91, 130, 147, 148, 229, 231. ΟΠΐξ. 
ἐποιησας ἡμῖν 34, 232) 233. 8ῖάν, ἐποίησας τ --ἐποίησας 29] αἷ- 
ταγαγ. οὐπὶ ἱπτεγτηεὰ, 36. ἐποίησας ἡμῖν] ἐπήγαγες ἡμῖν 34) 232, 

ἴγ. 221. ἐν ὥληϑινῇ χρίσε!} α κα ἕν 23, (220. δάάϊε, αὖ 8. 
ἴη.) ἐν αληϑει κρισει 147. Ἧ 

ΨῊΙ. ἐχϑρῶν] κα 229. -Ἐ ἡμῶν ἘΠ ᾿ καὶ ἐχ,ϑίςων] αὶ καὶ 26, 
23,34, 36, 48, 40, ς1, 62, 879 90, τοό, (130. υἱ νἱ ἀεῖιγ) 1.4.7, 148, 

228, 229, 231) 232) 233. ΟΟτηρὶ. ΑΙά. ΟὨνγγίοίς 1. 63). ν. 154. Βᾶ- 

δεῖ καὶ ἴῃ σμᾶγ. πιῖπ. ΑἸεχ. μιδδεῖ καὶ δ “μῇ Ατσηι. 4. θογς. ϑ8[αν. 
τὴν γὴν] -- τυαρεδωκας ἡμιν 88. 

ΙΧ. ἀνοῖξαι τὸ ςόμα ἡμῶν] αρεγῖγε ο: ϑγτ. Μεάϊοϊ. τὸ ςόμα 
ἡμῶν] κπμὼν ΧΙ], 23,26, 33,34. 36,48, 40. ς 1,88, 80,90,91, τού, 148, , 
248,231, 232, 231. ΟΟμηρί. Α]ά. ΑἸεχ. ΟΒίς. νι ρόμα 62, 147. δαθεῖ 

ἡμῶν 00 “μ Οεογρ. ϑϊαν. καὶ ὄνειδος ἐγεν.] εἰ ἐχῤτούγαιϊο Καὅϊα φῇ 

Ψψεῖ. 181. δ] ἔργα. ϑγγ. Μεάϊοϊ. ἐγενήθημεν] ἐγενηϑη ΧΙ], 26, 56, .), “ 
49, 62, 90, 91, 130, 147, 148, (229. οοτῖ. Ὁ 4]. τὰ. αὐ ἰη Εἀ.) 532. ὩΣ 

ΟΠΐς. ἐγένετο 88, τοῖς δάλοις ὅτε. 8 ἤη. ςοπ.} τῶν Πα σε καὶ 

σε] α Ασῃ. 4. δ ν, 
Χ. Μὴ δὴ] μη δὲ 23, 33, 8). κα δὴ 220. Βιδεῖ δὴ] ἰΩ ̓οματ, τηΐη. 

ΑΙεχ. παραδης] ταραδὼς ΧΙ, 26, 33, 48, 49, ςῚ, θ2, 87, 88, 80. ΤῈ ὙΕ 5 

99, 91, 130, 147, 228, 221τ. Οοπρρὶ. ΑἸά. Αἴἰεχ. Ομ. παραϑδὼς γαρ ἫΝ 
330. διὰ τὸ ὄνομά σου] “Ἔ τὸ αγιον 490, 95σ. τὴν διαϑ. σου] σου ““΄ " 
τὴν διαϑ. ΟΠϊρ. 
σου αφ᾽ μῶν, καὶ τὴν διαϑηκὴν σε μὴ ἀποςησης" δια Αθρ. 220. 

ΧΙ. Καὶ μὴ ἀποςήσης] μηδὲ αἀποςησῃς τού. καὶ διὰ Ἰσαὰκ) 

α δια ΧΗ, 26, 48, 51, 90, 331: τὸν ἅγιόν σου] ρορωΐκπε ἐμεπε ΚΓ. 
Μαθϊοϊ. ἐς ποῦς 

ΧΙΙ. “οἴ ̓λἄλησχε ΜΝ τρος ΕΑ λεγῶν 23, 33, 40» 62, 87, 00, 

91. τού, 130, 147. ΟΟΠΊΡΙ. ΑἸά. ΑΙεκ. Ἐ αὐτοις 36, 48, ς1, 88, 220. 

231. οἵς ἐλάλησας πληϑῦναι] ὡς ἐλάλησας πρὸς αὐτὰς λέγων πολυ-" 
πληϑύυναι ΟΒῖρ. Μέενε Ἰοομίμς ἐς σα ἐο} ἀϊεόηε, φιοαῖ μικἐ ἐρ ἰοατγείμν ϑγΓ. 

Μεάϊο. υτοληϑῦναι) λέγων, πληϑυνῷῶ 16, 48, " ἴ 88, 229, 231. 
ὥλησϑῆναι οἵ. ργαηνΐ. πολυ ὅ2, 147. τὸ σπέρμα αὐτῶν] το 

σπέρμα υμων (36, 48. 88, 220. ἴοτ. ἡμῶν) ς1, 231. αὶ τ 87. ὡς τὰ] 

ὡὠσει τῷ 2290. τὰ δρανΒ] -1- τῷ βλυε Οἰής. καὶ ὡς τὴν] ὡς ἀἀ- 
ἐϊτ. ἔργα [1π. δὺ αἱ. πῇ. 220. ἈΝ 

τὴν διαϑήκην σου---διὰ ᾿Αδρ. ἴῃ ςοηι. ίε4. 7 τὸ ἐλεος ΠΝ 

- --ἰ αὐ πυρὰν πα 

.-... Δ - 

πααισονννν “ΟΡ ΝΝΝ 



ΤῺΝ ΤΡΙΩΝ. ΠΑΙΔΩΝ.ΑΙΝΕΣΙΣ., 

(4: ϑαλάσσης. "ΞΟ τι, δέσποτα; ἐσμιχρύνϑημεν παρὰ πάντα τὰ ἔϑνη, καὶ ἐσμὲν ταπεινοὶ ἐν πσάσῃ τῇ. 
14: γῇ σήμερον; "δια τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. Καὶ. οὐκ ἔς!ιν ἐν τῷ χαιρῷ, τότῳ ἄρχων χαὶ προφήτης χαὶ 
-ς ἡγόμενος,: 6δὲ ὁλοχαύτωσις, ἐδὲ ϑυσία, ἐδὲ προσφορὰ, ἐδὲ ϑυμίαμα, ἐδὲ τόπος τῇ χαρπῶσαι ἐναν- 
15. τίον σϑ, :καὶ. εὑρεῖν ἔλεος. ᾿Αλλ᾽ ἐν Ψυχῇ -συντετριμμένη, χαὶ πυγεύματι ταπεινώσεως ἀγροσδεχ-- 

τό. ϑείημεν, -Ὡς͵ ἐν ὁλοχαυτώσει κριῶν χαὶ ταύῤων, χαὶ ἐν μυριάσιν ἀρνῶν πιόνων, οὕτως γενέσθω ἡ 

, ϑυσία ἡμῶν. ἐνώπιόν σὰ σήμερον, χαὶ ἐχτελέσαι ὑτισϑὲν σε᾽ ὅτι ἐχ ἕςαι αἰσχύνη τοῖς πεποιδύσιν 

17. ἐπὶ σοί. Καὶ. γὺν ἐξαχολϑῦδμεν͵ ἐν ὅλη καρδίᾳ ἂν χαὶ φοξδούμεψά σε, χαὶ ζητόμεν τὸ πρύσωπὸν σϑ. 
18. Μὴ χαταισχὔνης ἡμᾶς, ἀλλὰ “ποίησον μεθ ἡμῶν χατὰ τὴν ἐπιείχειάν σου, χαὶ ἑατὰ τὸ σλησος 

ᾷ 3, » ξ [ωμὦ ἰϑιν Ν ’ “,,5ῳ9 ’ 

19. τϑ ἐλέους σου. Καὶ ἐξελξ ἡμᾶς χατὰ τὰ ϑαυμάσιά σου, χαὶ δὸς δόξαν τῷ ὀνόματί σου, Κύριε" 
ΟΝ 3 : ΄ ᾿ ᾿ ἮΝ 2 

λο. χαὶ ἐντραπείησαν πάντες οἱ ἐνδειχγύμενοι τοῖς δόλοις σε χακὰ, Καὶ χαταισχυνϑθείησαν ἀπὸ πά- 
" ΄ ΝΕ Ν 8 “ ὔ ,΄ : ς ἐν ΄ : , 

21. σὴς τῆς δυναςείας, χαὶ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν συντριξείη, Καὶ γνώτωσαν ὅτι σὺ εἶ Κύριος, Θεὸς μόνος, 
᾿ νψΨν 2.ϑ »ὦΦΨ ᾿, ς 3 ἰωὴ 

2. χαὶ ἐγδοξος ἐφ᾽ Ὅλην τὴν οἰχουμένην. Καὶ οὐ διέλιπον οἱ ἐμδάλλοντες αὐτὲς ὑπηρέται τοῦ βασι- 
΄ »’ ΝᾺ, 4 ΄ . ᾳΑ, φ Ν Ν ρωὼ 

,3. λέως, χαίοντες τὴν χάμινον γάφϑαν χαὶ πίσσαν καὶ ςιππύον χαὶ χληματίδα. Καὶ διεχεῖτο ἡ 
| Ν - » “- Ζ΄ 2 Ν ,’ 7 Ν ΄ ΟΝ 39 Φ Ὁ “Ὃ 

4. φλὺξ ἐπάνω τῆς χαμίνου ἐπὶ πήχεις τεσσαρακονταενγέα. Καὶ διώδευσε, χαὶ ἐνεπύρισεν ἃς εὗρε 
Ν ων ᾿ , 6 φῶ Ν ΄ 

25. τερὶ τὴν χάμινον τῶν Χαλδαίων. ὋὉ δὲ ἅἄγίελος Κυρίου συγκατέξη ἅμα τοῖς “περὶ τὸν ᾿Αζαρίαν 
9 Ἂ ΄ ν 2 ΄ ΝΝ “ “- ν » "“ ΄ .» 42 νι ῃ “ 

6. εἰς τὴν. χάμινον, χαὶ ἐξετίγαξε τὴν φλόγα τοῦ τυρὸς ἐχ τῆς χαμίνου, Καὶ ἐποίησε τὸ μέσον τῆς 
φ ς ρὸ ΄’ “" . “Ὅ,᾿. : . μὋ 

χαμίνου, ὡς πνεῦμα δρόσου διασυρίζον" χαὶ ἐχ ἥψατο αὐτῶν τὸ χαϑόλου τὸ πῦρ, χαὶ οὐχ ἐλύ- 
, ᾿ς Ξ6ΗῈὲ.Ν, ΄ 3 ρὸ ρὲ ᾿ 

27. πήσεν, δδὲ «ταρηνώχλησεν αὐτοῖς, Τότε οἱ τρεῖς ὡς ἐξ ἑνὸς ςύματος ὕμνεν, χαὶ ἐδόξαζον, χαὶ 

ΧΙ]. δίσποτα] ονεῖπε κρῖ Οορι. ἰσμικρύνθημεν---τῇ γ}} τῶν 130. ᾿Αττ. 1. 4. βοίοπίϊα ξογιπα οἰ γούαγε ἐογιιπι πὰ συντρι- 
ἐσμικρ. καὶ ἐσμὲν ὀλιγοςοὶ παρὰ πάντας τὰς κατοικῆντας τὴν γὴν θείη] συντριδη 147. } 
Ομ γίοῖ. ν. 399. ταπεινοὶ] πιϊεγὶ ϑγτ. Μεάϊοί. 'ΧΧΙ. Ῥεῖ σου. ἱπίερτ. τοό. Καὶ. γνώτωσαν] κα καὶ 23, 62, 

ΧΙΝ. καὶ προφήτης] εδὲ ταροφητῆς ΧΙ]. Ομ γίοῖι. ἱ, ςξ81. κὅ2. 88, 130, 147, 148, 229. Ὑπεοάοτεῖ. ]. οἷ. σὺ εἰ Κύριος} συ΄ Κυριος 
- ὅτε τροφήτης ΒαΙὶ. Μ. 1ϊ..237γ4. καὶ ἡγέμενος} δὲ ἡγουμενος ΧΙ]. 46, 48, 40, ζ1, 62, 90, 220, 231) 233. Τοοάογεῖ, 1. οἷζ. εἶ Κυριος 

Ν᾽ γ᾽ Οπρ., ὅτε ἡγόμενος ΒαΗ͂!. Μ. ἰος. οἷ, καὶ ἡγέμενος---τόπος] ἐδὲὀ 147. σὺ εἶ --μόνος] σὺ εἶ μόνος Κύριος ὁ Θεὸς Ομΐξ. Θεὸς μόνος] 
ἡγόμινος ἐδὲ τόπος Οβιγίοί. 1]. εἶς. (Ὁ. 1. ὅ22. εἰ 41.) ἐϑὲ ὁλοκαύτω.« ργαβγηἶτῖ. ὁ Χ1Ι, 23, 26, 33» 36, 48, 40, ς1, 62, 90, 915) 130, 14}, (148. 
σις} ετε ολακαυτωμα (ΧΙ1]. τηᾶγρ. ολοκαυτωσις) 80. ἰδὲ ολοκαρπώσις ἜΧ 6017.) 228, 229, 231) 233. ΟΟΠΊΡ]. ΑἸά, ΑΙεχ. 
147. Ομΐρ. ἐδὲ ὁλοκαύτωσις--- ϑυμίαμα]) ἅτε προσφορὰ ὅτε ϑυ- ΧΧΙΙ. Ῥείμίηϊ οοπι. 22, 23, 24, 2ς, 26, 27. ΑἸεχ. διέλιπον δι- 
μίαμα ΒΗ]. Μ. Ι. εἶς." ἐδὲ ϑυσία] ετε ϑυσια ΧΙ]Π. ἐδὲ τοροσφορὰ] ελειπον, 26, 40, 87, 9οθ. “Ἐ αὐτες 33. διέλειπον αὐτὲς ΑἸά. οἱ ἐμ--}γ ,Ὁ 
ὅτε προσῷορα ΧΠ. ἐδὲ ϑυμίαμα] «τε ϑυμιαμα ΧΙ. ἐδὲ τόπος] δάλλοντες] οἱ εἐμδαλοντες ΧΙ], 16... οἱ ἐμδάλλοντες αὐτὲς] αὐτες ἐμο 
οὐ τοπος 11], ΧΙ], “6, 33, 26, (48. εχ ςοτγ. υἱ νἰάδτιτ) 40» 87, 90,91, δαλλοντες 8). λα αὐτὰς ΑΙά, φιΐ γελβέγαη! ἐος ἐπ ουπαςθα ορι. τῷ 

ιοό, 148, 228, 2325) 233. ΟΟπρὶ. Αἰά. ΒΑΗ]. Μ. 1. οἷ. τῷ καρπώ- βασιλέως] αὶ 33 (228. ἰερίτυτ ἔργ ἰἴῃ. δὉ 4]. τη.) καύμινον ἄς, ἔγ 

σαι} του ϑνσιᾶσαι 233. πηᾶγρ. οὔεγεμαὶ γγμόξω: ϑγγ. ἸΜεάϊο]. τὰ ἱερα- ἔῃ. οοη,.] χάμινον' καὶ ἥνικα ἐνεδάλοσαν τοὺς τρεῖς εἰς ἅπαξ εἰ εἰς τὴν 
τεύειν ϑίαν. ἐναντίον σου] ἐνωπιον σου 23, 26; 62, 87, 147, 228, 220, κάμινον καὶ ἢ κάμινος, ἦν διάπυρος κατὰ τὴν ϑερμασίαν αὐτῆς ἑπτα- 

435,233. Οοπιρῖ. ΑἸοχ. ΟΠΐς. Ομ γγίος. 1. οἴς, ἐνώπιον Κυρίου ΒΑΠ]. πλασίω' καὶ ὅτε α αὐτοὺς ἐνεδάλοσαν, σἱ μὲν ἐμδάλοντες αὐτοὺς ἦσαν 
Μ.1. οἷς. ἔλεος] ἐλεὸν 229, 231. -Ἑ σε ΟΟμηρ!. νπὐεγίοονάϊανι αρμά ὑπεράνω αὐτῶν. οἱ δὲν ὑπέκαιον ὑποκάτωθεν αὐτῶν νάφϑαν καὶ ςιπύον 
4: Ῥονεῖπε. Οορί. καὶ πίσσαν καὶ κληματίδα. αἰ. ᾿ψάφϑαν] ναφϑὴ 33) 26, 130, 228. 

ΧΥ. ᾿Αλλ᾽ ἐν Ψυχῃ!] εν Ἰὴ γὰρ 229. ἐν ψυχῇ συντετριμ- Αἰά. ναφϑα 48, 231. καὶ πίσσαν] καὶ πισσὴ (3 3: ίςγ. πησση) 

μένη] ἐν καρδίᾳ συντετριμμένῃ ΟἸνγίοί. χὶ. )83. καὶ πνεύματι τα- ,36, 120, 228. καὶ τσισσα 231. καὶ τίσσει ΑἸά. τισσαν καὶ ςιπ- 

πεινώσεως] καὶ ̓ πνεύματι ἀμ τω Ομΐρ. τροσδεχϑείημενἸ] πύον] συπειον καὶ τισσαν ὅ2, 147. είππυον καὶ τισσαν 88. καὶ 
λ 2290. οἷν σιππύον] καὶ ςυπείω 33, 110. καὶ ρσίπυω 36, 231. καὶ ευπειον τού, 

ἡ ὴὰ ΧΥῚ. Ως ἐν ὁλοκαυτώσει] ὡς ἐν ολοκαυτωμᾶσι ΧΙ1], 33, 36,48, 248. καὶ συππιον 233... καὶ κληματίδα) καὶ κληματιδὶ 36, 2.28, 
ὦ οὐν49, ςιν, ὅ2, 80, 90, οΙ» 1Ιοό, 147, 148, 228, 229, 232, 233. Οοπιρί. 231. καὶ κληματιδὰ 49. καὶ κλιματιδι 130. ΑΙά, 

ΑΙὰ. ΑΙεχ. ὡς εν ολοκαυτωματι 26,231. καὶ ὶ ταύρων) κ 229. καὶ ΧΧΙΙ, Καὶ διεχεῖτο!) και διέκχειτο 23. καὶ διηχειτο τού, 130. 

ἐν μυριάσιν] καὶ ὡς ἐν μυριᾶσιμ 33, 36; 48, 40, 51. 87, 88, 80, 00,91, ΟΠ. ἡ φλὸξ ἐπάνω] ἱπίεγ φλοζ εἴ ἐπάνω οἵξ ταῦτα 6 νέϊ 7 (γ}]αδα- 

ὄρ 106, 148, 228, 220, 231), 232) 212. (οηρὶ. ΑἸ]ά. ΑΙεχ. δ[αν. αν τη ςὶ. ἐπὶ αύχεις] κ ἔπι 147. τεσσαρακονταεννέα) τεσσαρα- 

δος ἃ 30. εἰ φιαβῖ ἱπ τιγγααϊδως ϑγτ. Μεάϊο. ἡ ϑυσία] ΜΙ κ235. 148. κοντὰ χαὶ ἐννεᾶ 231. 
ἐνώπιόν σε. σήμερον σήμερον ἐνώπιον σε 88, 220. καὶ ἐατελ, ὅπισϑ. ΧΧΙΝ. Καὶ διώδευσε) καὶ διεξώδευσεν Οπΐς. ες εὗρε] -᾿ τῶν 

᾿4ου] εἰ ῥγορίἑίαγε ρο 1΄ς ὅγτ. ΜΙ δάϊοὶ. εἰ ρεγβεετε (μῤ(εφιεπιεε τος Νεῖ. Χαλδαίων 48, 231. τῶν Χαλδαίων] α Πῖς 48, 231. 

131. εχ Μϑ8. Οεπι. δὅζο. ἐκτελέσαι] ἐκτελεσϑαι 23) 40, 90, 232, ΧΧΝ. Ὁ δὲ ἄγγελος] ἄγγελος δὲ Ομΐξ. συγκατέβη ἅμα] ττ. 
233. Οοτρί. εκτελεσϑὼ 36. (228. εχ σοττ.) Ργβϑεπηῖττ. τοῦ ς1) 259, 48, 88,231. εἰς τὴν κάμινον] -{- ἐκεῖ Αγπι. 4. ἐπ ῥογπάγεπι ἱρπῖς 
231. τελειῶσαι ΟΠΐξ. ὄπισϑέν σον] οσπισω σα. Χ]. ὅτι ἐκ γα!) Ο(ζορι. 
οτι εκ ἐςὶν ΧΙ], ό, 26, 48, 40, ς19 87), 88, 9οο, τού, 229, 232. ΟΟΠΙΡΙ. ΧΧΥΙ.. Καὶ ἐποίησε τὸ μέσον] ἐποιῆσεν γῶρ τὸ μέσον 229. ὡς 

ΑΙεχ. καεξᾶι 233. αἰσχύνη] -ἰ- τοις δελοις σου 148. τνεῦμα] εἰς τνευμα 62, 147. ὡς πνεύματα ΟοπρΙ. διασυρίζον 
ΧΥΠΙ. ἐξακολεϑδμεν] - σοι τ, 229, 231. Οοπρί. 8ϊλν. Οἷἶτορ. διασυριζων 62) 147. τὸ καϑόλε] α τὸ 23, 130. ΟΠ. ταντελως 36. 

Ὑπεοάοτεῖ. ἰϊν τατ9.. ὀχ εφμίηαων Ν εἴ. 1.21. υνἱ ἔπργβ. ἐν ὅλῃ καρ. 80 δ]. ῃ3. τὰᾷὲ χαϑολὲ 233. καὶ ἐκ ἐλύπησεν] 5δὲ ἐλυπησεν 26, 40.. 

") διᾳ] -Ξημων 62; 147. Ομ. κ 329. καρδίᾳ] οοτγάε ποίῖγο Οορί. 90, τού, 233. “- αὐτὲς ξ΄, 88, 229,231:. ἰδὲ τοἀρηνώχλ.] καὶ ἃ 

ΝΙ ΜΗΙ, κατὰ τὴν ἐπιείκειάν σον] “εεμπάωνι ἡιαϊοβαιεπε ἑμαπι Μεῖ. τοαρηνωχλ. 147. ΟΒίρ. αὐτοῖς] αυτες 23) 33» 40. 90,01, τού, 148, 

ὮΝ ἱ ρία., εμήδιίαε ϑηρ ρος ἱκαπι ὅγῖ. Μεάϊοῖ. τλη-ὀ 228,23. (οπρί. ΑἸά. ' 

ϑὸς τῷ ἐλέας] πολυ ἐλεος τού. ᾿ ἐλέες σ8] ἐλεβ σε 21. ΑἸεχ. ΧΧΨΝΠΙ. Τότε] οτε τού. Τότε---ὕμνεν] ἀναλαξόντες δὲ οἱ τρεῖς 

ΧΙΧ. Καὶ ἐξελξ] α καὶ 26, 49, 99,232,233. καὶ δὸς) καὶ δὼς ὡς ἐξ ἑνὸς ξόματος ὕμνεν ΟΠΐξ. ὡς ἐξ ἑνὸς] α εξ 88. αλλ᾽ εξ ενος 

26. Κύριε] Κ 229. τοῖς δάλοις σου] τας ϑαλες σου 40. 220. καὶ ἐδόξαζον) , και 6ὅΔ. - τὸν Θεὸν ΤΑεοάογεῖ. ἰΪ. 1122. 

ΧΧ, Καὶ καταισχ.] μαδεῖ καὶ ἴῃ σμαγαέξ. πλίρογε ΑἸεχ.. πάσης καὶ ; ἐδόξαζον δις. δὰ ἤμ. ςοπ,.] καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεὸν ἐν μέσῳ τῆς κα- 

τῆς} α τῆς ΧΙΠ, 23, 26, 33) 36, 48, 40.» ς1,.90, 91, 1ού, 147», 220, μίνου καὶ ἔλεγον το (οάὐϊςε5. βετεῖ. ῇο, ἔπε ξ ἐν μέσῳ τ. χαμ. ς (οαϊ- 

τ ὁ ἀν 232. Οομιρὶ.. ΑΙ, ὙΓβεοάοτει. 1. οἶς. δυναςείας] δυναμεως καὶ δυνα: οε5 ϑετρὶϊ, οὔὐπὶ Ν᾽ εηςεῶ. καὶ ἐδόξ. καὶ ηὐλόγ.] καὶ εὐλογεν χᾶι 

σείας 33,01, τού, 148, 228. ΑΙά, ΑΙεχ. -Ἑ καὶ ϑυναμεως 8). ἐ αν- εδοξαξον 23, 26, οο, 147, 228, 233. (ΟΠΊΡΙΪ. καὶ ηὐλόγεν) -Ἐ καὶ 
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᾿ἐξύψεν Ὁ “4. ΟΠΐξ. 

εὐπεβρυμνῆτος, και υπερυψουμενος εἰς τς αιωνᾶς. 23. 

᾿ Ὑπεοάδογεῖ. ἱὶ. 1133. 

ΤΩΝ ΤΡΙῺΝ. ΠΑΙΔΏΝ ΑἸἹΝΕΣΙΣ; 

ἡὐλόγεν τὸν Θεὸν ἐν τῇ ; χὰμίνῳ, ΛΕ τεῦ, Εὐλογητὸς. εἶ Κύριε. ὃ Θρὸς τῶν πτατέρων. ἡμῶν, χαὶ βι 

αἰνετὸς χαὶ ὑπερυψόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας. Καὶ εὐλοηηκένον τὸ ὕγομα τῆς δόξης σου. φὸ ὅγιὰς δὴ 

χαὶ ὑπεραινετὸν χαὶ ὑπερυψόμενον εἰς πάντας τὸς αἰωνας. Εὐλογημένος εἶ ἐν τῷ γάφ τῆς ὧγίᾳς 30. 

δόξης σου, χαὶ ὑκερυμνητὸς χαὶ ὑπερένδοξος εἰς τὸς αἰῶνας. Εὐλογημένος εἶ ὁ ἐπιδλέχων ἀξύσ.-- 3: 

σες, χαϑήμενος ἐπὶ χερεξῖμ, καὶ αἰνετὸς χαὶ ὑπερυψόμενος εἰς τὸς αἰῶνας, Ἐὐλογημένας εἰ ἢ πὸ μι, 

ϑρόνου τῆς βασιλείας σου, χαὶ ὑπερυμνητὸς χαὶ ὑπερυψέμενος εἰς τὸς αἰῶνας. Ἑύὐλογητὸς εἶ ἐν 33. 

τῷ ςερεώματι τϑ πῤᾶγα, χαὶ ὑμνητὸς χαὶ δεδοξασμένος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἐὐλογεῖτε «πάντα τὰ 34. 

ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψᾶτε, αὐτὸν εἰς τοὺς -αἰῶνας. Ἑὐλομεῖσε: ,ϑρανοὶ τὸν 35. 

Κύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψδτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. Εὐλογεῖτε, ἄγιελοι Κυρίαυ τὸν. Κύριῶ, 36. 

ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψᾶτε. αὐτὸν εἰς τὸς αἰώγας. Εὐλογεῖτε. ὕδατα χαὶ πάντα τὰ ὑπεράνω 18. ϑρᾷγξ 47. 

τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψὅτε. αὐτὸν εἰς τὸς αἰῶνας. Ἑὐλογείτω πᾶσα ἡ. δύναμις. Κυρίου 38. 

τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψᾶτε αὐτὸν εἰς τὰς αἰώνας. Εὐλογεῖτε ἥλιος χαὺ σελήνη τὸν. Κύς 39. 

Ἴωᾳ ὑμνεῖτε χαὶ ὶ ὑπερυψῆτε. αὐτὸν εἰς τῆς αἰῶνας. ὐλογεῖτε ἄςρα. 18 δρανξ τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε 40. 

χαὶ ὑπερυψδτε αὐτὸν εἰς τὰς αἰῶνας. Εὐλογείτω πᾶς ὀμῶρος “καὶ. δρόσος. τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε. Χαὶ αι. 

ὑπερυψᾶτε, αὐτὸν εἰς τὰς αἰώνας. Εὐλογεῖτε πάντα τὰ πϑεύματα τὸν "Κύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὕπερ- 42. 

ὑνητ αὐτὸν εἰς τὸς αἰῶνας. Εὐλόγεῖτε τὺρ ̓χαὶ καῦμα τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψῦτε αὖ-- 43. 

τὸν εἰς τὸς αἰῶνας. ἙΕὐλογεῖτε γύχτες καὶ ἡμέραι τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψγδτε αὐτὸν εἰς 46. 

ηὐλόγ. τὸν Θεὸν] α τὸν Θεὸν ηἷς ὙΠεοάοτεῖ. 
Ι. οἷ. λέγοντες] α 220. 
ΧΧΎΊΗ. Εὐλογητὸς] ργαπιῖ. Ὕμνος τῶν πατέρων ἡμῶν ΑἸεχ. 

καὶ αἰνετὸς και ̓ ὑπερυμνητος 233. 

ΧΧΙΧ. Καὶ εὐλογημένον] καὶ εὐλογητὸν ΑΙεχ. σου τὸ ἅγιον] 
λα σου 62. τὸ ἅγιον] αὶ 33, 87. 91) 228. -ἔ σου ἰπῖεῦ ὕποοβ ΑἸεχ. 
καὶ ὑπεραινετὸν} καὶ ὑπερυμνήτον 23, 233. Ρτρεπντῖ. τὸ ὑπεραινετον 
62. καὶ αἰνετὸν 88, τοό. τὸ υπερυμνῆτον 147. εἰς πάντας] αὶ παν- 
τας 23,33») 16, 48, 40, ς1,) 62, 87, 90, 91, τού, 1479 148, 228, 229, 
231, 233. ΟΟπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ΧΧΧ. εξ σου,. ἱηΐερτ. ΟἹ. 
δου τῆς αγιας 26. λαγιας 231. 

130, 220. ὙἸΤβεοάοτεῖ. 1. οἷ. ὁ υὑπερυμνῆτος 147. 
δες. δὰ ἔπ. ςοπι.}] α 1οό. ὑπερίνδοξος] ὑπερυψεμενος 23, 130, 228. 
εἰς τὰς αἰῶνας} -Ἐ εὐλογημένος εἶ ἐπι ϑρονου της βασιλειὰς σον, καὶ 

Λλ 147. 
ΧΧΧΙ. Οὐπηπιᾶ 31, 32. . Οὐὐϊςεβ 26, 48, κι, 62, 220) 231. 

Εὐλογημένος] εὐλογητος ό, 2490. ΟΠ ρ. Τποο- 

ἀοτεῖ ]. οἷ. ὁ ἐπιδλέπων] ὁ βλέπων Χ]], 33, 36, 48, 49, 62, 8), 88, 
90,91, τού, 130, 148, 228, 220, 431: Οοιρὶ. ΑΙἀ. ΑΙεχ. Οπΐρ. ΟἸε. 

Αἴεχ. Ἰ. εἷς, 1Πάοτ. Ρεὶ. Ρ. 499. ὃ ἐπιδλέπων--- χερουβὶμ] ὁ ὁ καϑήμ. 
ἐπὶ τῶν χερουξ, καὶ βλέπων ἀδύσσους ΟΠιγίοῖς, 1. ὁξο. ἐπὶ χερου- 
δὶ] ἐπι των «ερουθδειν 1Π1. ἐπι τῶν χερουξειμ, 43, 1οό, 148. Αἴεχ. 

ἐπὶ χέρουδιν 48. ἐπὶ τῶν χερουξιμ 87,91, 228. ΑΙὰ, καὶ αἰνετὸς} 

καὶ ὑπερυμνητος 33) 36, 48, 87, 90, 1τοό, 148, 228, 229, 231. Οομρὶ. 

ΑΙά. ΑἸεχ. χαὶ υπερυμνουμένος 4η.. καὶ ὑπερυψάμενος]} καὶ δεδα- 
ξασμένος Οἷς. εἰς τὰς αἰῶνας] κα (αἱ 4101) τοό. . 

ΧΧΧΙΙ. Αὐἀάϊε. δὰ ἔῃ. ςοπι. 30. Οοάεχ 23. Εὐλογημ.---ςερεώ- 
ματι ἷἰπ ςοηη. [ε4.} εὐλογημένος εἶ ἐπι ϑρονε δοζης τῆς βασιλειας σε ὃ 
ὑπευρτος ευλογήμενος εἶ ἐν τω προ ματι 147. Εὐλογημ. εἶ] ευλο- 

γητος εἰ 240. ΟΠΐρ. ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἷς. ἐπὶ ϑρόνα] -ἰ- δοξης 26, 33, 48, 
49, 65, 87, 80, 90, τού, 130, 148, 228, 233. (ομ]. ΑἸά. ΟΡ. καὶ 

ὑπερυμνητὸς] α 220. Ὑεοάοτεῖ. Ἰ. εἶτ. καὶ ὑμνητὸς ΟΠΐρ. ὑπερυψέ- 

μενος} ὑπερενδοξος 33) 40) 87) 00, 91» 148, 228. (ομηρὶ. ΑΙά, 

ΧΧΧΠΙ. Εὐλογητὸς εἶ ] εὐλογημένος εἶ 23, 26, 33, 36, 62, 88,01, 

τού, 228, 233. ΟΟπρ]. ΑΙά. ΑΙεχ. τῇ ἐρανΒ} Βαθεῖ τι κςξ ΟΠΐξ. 
καὶ ὑμνητὸς] και ὑπερυμνητος 26, 33, 46, 49. 87,» 90, 91» 130, 148, 

228, 229, 231) 233. Οοπηρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Τβεοάοτεῖ. 1, οἷϊ, ὁ υπερ- 
υμνητὸς τού, 147. δεδοξασμένος) ἐνδεδοζασμενος 23. υπερυψεμενος 
τού, 229. Τ᾿ πεοάοτεῖ. ]. εἰϊ, υπερενδοζος (14). υἱ νεῖ) ΑΙεχ. εἰς 
τὰς αἰωνας] αὶ 147. 

ΧΧΧΙΝ. Κυρίε] τῷ Κυρίε ΟΠΐρ. ὑπερυψ. αὐτὸν) α αὑτὸν τού. 

εἰς τοὺς αἰῶνας} α τους 91. εἰς σαντας τοὺς αιωνας τού. Ὑεοάοτεῖ. 
]. εἷξ. 

ΧΧΧΝ. Οοπι. 3, 36. ἴγ. (οά. ς1, ό2, 9οο. Ομ). 3ς. ἀδεῖ 220. 

Εὐλογεῖτε--ὐμνεῖτε ἴῃ οοπι. ς6.} εὐλογεῖτε αγίελοι Κυριου βρανοι Κυ- 

βίου τὸν Κυριον ὑμνειτε (Ἀεἰΐαιια ἀεἤιηι, εἰ εχ ἀυοῦι5 σοπητηαῖ, Αἱ 

τῆς ἁγίας δόξης σου] καὶ δοζης 
καὶ ὶ ὑπερυμνητὸς] καὶ ὑπεραίνετος 

καὶ ὑπερίνδοξος - ὅα. αὰ ἔπ. οοπ).} α 147. 

ΟΠ Ϊς. 

τὸς αἰωνας. Εὐλογεῖτε φῶς χαὶ σκότος τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψξτεέ αὐτὸν εἰς τὰς αἰῶνας. χ). 

υπῦπ, υἱαυς πὰ οὐαὶ. 64. ἱποίυ.) τού. -ἐρανοὶ] αγγέελοι Κυριου 56, νι. » 

147. 2321, 233. ΟΡ]. Οδσ, Ἔ ἘΕΙΝ, 36, 48, 49. 1320. εἰς τὲς , 
αἰῶνας} α 48. 

ΧΧΧΥ]. ἄγ[ελοι Κυρίου] βρανοι “6. Οοτρὶ. Ομ. 'ϑρᾶνον Κι. ] 
ρίου 1479.231, 233. ααξεὶὶ γει. 1,1. εχ Μϑ5. Θεζῃ. ὅζο, καὶ ὑπερ- 

5τ1] 229. καὶ ὑπερυψᾶτε ὅζο. δὰ βῃ. οοηι. ]. (υἵ 4118) 148. .. 
ΧΧΧΥΠ. ὕϑατα---ὑπεράνω] ὕδατα ἃ. ὑπεράνω. Ἄζαι. 4. καὶ ᾿ ς " 

πάντα τὰ] α καὶ ΧΙ], 23, 46, 33, 36, 48, 49, ς1, 62, 87), 88,0, οτ,.1 2 
᾿ χοῦ, 147) 148, 228, 231, 333: Οὐομρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Αστῃ, 1. οἵγπεβ (- 
ἀΐοες ϑεγρ. δῖαν. παντὰ ἃ τ29ο. ὑχεράνω] ἐπανω ΧΙ], 23, 26, 33, 
36,48, 49, ς1, 62, 231. ΑΪεχ. ΟΠΐς. ΟἸεπι. ΑἸεχ. ρ. 980. επ᾿ ἄντα 90. 
τὰ ἐρανξ} τῶν πρᾶνων 62, 80, τοῦ, 147, 233. λ Τῇ 90. τὸν Κύριον 

καὶ ὑπερυψᾶτε δες. δὰ πη. ςοη,.] α 48. 
ΧΧΧΝΊΠ. Εὐλογείτω] ευλογειτε ΧΙ, 23, 33, 48, 40, ς1, 62,90, 

91, 130, 148, 228. Οομρ!. ΑΙά. Αἰἴεχ. α 14). πᾶσα ἡ δύναμις] 
πᾶσαι αἱ δυναμεις ΧΙ], 43, 33, 36, 48, 49, ξ1, 62, 87, 88, 90, ΟἹ», 
130, 1479) 148, 228, 231. Οοηρὶ. Αἰὰ. ΑἸεχ. Οπρ. πα. 1. ϑἷαν. 
α ἡ ΟἸεη;. ΑἸεχ. ]. οἷι, αἱ δυνάμεις Ατηι. 4., πᾶσα ἡ δυν. Κυρίς 
ογπηός υἱγίπες Ν᾿ εἴ. Τιδῖ. 0] υρτᾶ. ὑπερυψῶτε αὐτὸν] α αὐτὸν 48. 
εἰς τὸς αἰῶνας] Α 48. ] 

ΧΧΧΙΧ. εἰς τὰς αἰῶνας} α Οὐμρ!. .. .: ’ ψ « Ὰ ἕν, 

ΧΙ,. ἄςρα] Ῥγδουτ, τὰ 48, ς1,) 130, 231. τὶ ΟἸιεπι. ΑἸοχ. ]. 
εἶ, ἄρρα τῇ ἐρανξ]} ἀφρᾶπαι τὰ βρανε 26. 

ΧΙ... Οὐοπηπιᾶ 41. ἰορίζυγ ἱπ τηᾶγρ. δΌ ἐδάεπι πα. 33. ὕοηι. 41, 
42. Ὁ. Οοά. 248. Εὐλογείτω] εὐλογείιτε ΧΙ], (33. πιλγρ.) 49. ὅλ, 
87, 90.. 91, τού, 148, 228... Εὐλογ. τᾶς] εὐλογειτε 88. τᾶς ὄμ-, ἰ: 
ὅρος καὶ δρόσος] ομέξροι και δροσος 6. 

ΧΙ]. καὶ ὶ ὑπερυψᾶτε διο. δὰ ἤπ. οςοη,.} α (υἱ 4110) 48. 
ΧΙ. καῦμα δες. δὰ ἔπ. οοπι.] καυμα" ψυχος (ἔοτ. χυχοι)» καὶ 

καυσὼν τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τού. 
ΧΙΝῚ. Εὐλογεῖτε νύκτος} γαμεῖ. εὐλογειτε δροσοι καὶ νιφετοι 

τὸν υριον, ὑμνεῖτε και ὑπερυψετε αὐτὸν εἰς τας αἰωνος 33, 87, 89, 91», 
228,233. ΑἸά. Εὐλογεῖτε νύκτες---τῶ κινέμενα οοαι. ς6.} ἀνλογατε ς, 
ψυχος και καυσων τον Κυριον δα. εὐλογεῖτε δροσοι καὶ νιφετοι τὸν Κυριον “ ἥ 

δες. εὐλογειτε πάγοι και ψυχος τον Κυριον ὅς. εὐλογετε πάχναι χᾶιϊ 

χιόνες τὸν Κυριον ὅζο. εὐλογεῖτε νυχτες καὶ ἡμερᾶι τὸν Κυριον ὅζο. εὖ- -- 

λογεῖτε φως χαὶ σχοτὸς τὸν υριον ὅτο. εὐλογεῖτε ἄςρᾶπαι καὶ γεφελαι 

τὸν Κυριον ὅτε. εὐλογείτω ἡ γὴ τὸν Κυριον ὅζο. εὐλογεῖτε ορῆ χᾶι βου- 

νοι τοὶ Κυριον δες. εὐλογεῖτε τσαντὰ τὰ φυομένα ἐν τὴ γὴ τὸν Κυριον 
ὅζο. εὐλογεῖτε αἱ πηγαι τον Κυριον δα. εὐλογεῖτε ϑαλασσα χαὶ ποτα- 
μοι τὸν Κυριον δεο. εὐλογεῖτε κήτη καὶ παντὰ τῷ κινεμενα 23. Ἐοάεπι 
ογάΐης, {δὰ οὐ Αἰΐαυα νατϊείαϊε ἰεοηΐβ 49, 51») 62» 90, 148, 231- 

Εὐλογεῖτε "νύκτες καὶ ἡμέραι] εὐλογεῖτε δροσοι χαὶι νιφετοι 
γυκται (Άς) καὶ ἡμέραι τοῦ. 

ΧΙΝῚΙ. Ὅσαι 46, 47. ἃ. εἰ ροηὶς Παϊίπι ροΐϊ οοπλ. [ο. Οοάεχ 
147. εἰς τὰς αἰῶνας] - εὐλογεῖτε ταγος και ψνχος τον Κύριον δίς. 

233. Οορὶ. Αἴοχ. 

᾿ ἄν 

-... 

45, 

νη 



ΓΕΒ ΜΕΥ ΠΟΥ ᾿ Ρ Ὁ 

ταταν ν--τ--τι--Ὄ 0. .ς.....,... . 

γὐλύν 
ΑΝ 

ὑπεργῴϑτε. αὐτὸν εἰς τὸς αἰώγας.. Εὐλογεῖτε χήτη καὶ πάντα τὰ Σιγόμενα ἐν. τοῖς. ὕδασι τὸν δες 

βίον. ὑμχεῖτε. χαὶ ὑπερυψᾶτε αὐτὸν εἰς τὰς αἰώνας. 

Κύριφν, ὑμνεῖτε, χαὶ ὑπερυψᾶτε, αὐτὸν εἰς τὰς αἰῶνας. Εὐλογεῖτε πάντα τᾶ: Σ ϑηρία χαὶ τὰ “τήνη 

᾿Κυριον' ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψετε ἄὐτον ἘΠ᾿ τας αἰωνας 16, 48, 147. 

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ἡμδννον, 

. Εὐλογεῖτε Ψύχος, χαὶ χαῦμα τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψᾶτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἐὐλο- 

γεῖτε πάχναι χαὶ χιόνες τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψᾶτε αὐτὸν εἰς τὸς αἰῶγας. Εὐλογεῖτε 

ἀςραπαὶ χαὶ νεφέλαι τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψᾶτε αὐτὸν εἰς τὸς αἰῶνας. Εὐλογείτω ἢ γῆ 

τὸν Κύριον, ὑμνεΐτω χαὶ ὑπερυψότω αὐτὸν εἰς τὲς αἰῶνας. Εὐλογεῖτε ὅρη χαὶ βενοὶ τὸν Κύριον, 

ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψᾶτε αὐτὸν εἰς τὰς αἰῶνας. Ἑὐλογεῖτε πτάντα τὰ φυόμενα ἐν τῇ γῇ τὸν Κύ- 

6(0., ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψδτε αὐτὸν εἰς τὸς αἰῶνας. Εὐλογεῖτε ϑάλασσα χαὶ “ποταμοὶ τὸν Κύ- 
ε φὸ ᾿νε κ᾿ 2Ν “ Ν ΕΝ ΝΝ 

οίον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπέρυινετε: αὕτον εἰς τὰς αἰώνας. Εὐλογεῖτε αἱ πηγαὶ τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε χαὶ 
ἣ»" 
μΨ Ὁ 

κι, ὡ -ὦ « ᾿λυϑ τὰ με 

Ἑὐλογεῖτε πἰάντα τὰ πετεινὰ τῷ ἐρανῇ τὸν 
Ν ἂν 

εν «ὦ ἐσ ον. 

τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε, χαὶ ὑπερυψᾶτε, αὐτὸν εἰς τὸς αἰώναξ.. Εὐλογεῖτε υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων : τὸν Κύς 

ρ!0ν. ὑμνεῖτε. χαὶ ὑπερυψᾶτε, αὐτὸν εἰς τὸς αἰῶνα. Εὐλογεῖτε ̓  Ἰσ σραὴλ τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε, “καὶ 

ὑερυψῆτε αὐτὸν εἷς τὸς αἶωνας.. Εὐλογεῖτε ἱερεῖς τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε, χαὶ ὕπερυψᾶτε αὐτὸν 

εἰς τὲς. αἰώγας. Εὐλογεῖτε δᾶλοι τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψᾶτε αὐτὸν. εἰς, τὸς, αἰῶνας. 

Εὐλογεῖτε. πνεύματα χαὶ ψυχαὶ διχαίων τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψᾶτε αὐτὸν εἰς τὰς αἷς 

ῥ ας. Εὐλογεῖτε ὅσιοι χαὶ ταπεινοὶ τῇ χαρδίᾳ" τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε. χαὶ ὑπερυψᾶτε αὐτὸν εἰς τὰς 

αἰώγαξ.. Εὐλογεῖτε ᾿Ανανία, ᾿Αζαρία, Μισαὴλ, τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε. χαὶ ὑπερυψᾶτε, αὐτὸν εἰς. τὲς 

μἰῶγαρ", ὅτι ἐξείλετο ἡ ἡμᾶς ἐξ- ἄδου, χαὶ ἐχ χαρὸρ, ϑανάτου ἕἔ ἔσωσεν ἥμᾶρ' χαὶ. ἐῤῥύσατο ἡμᾶς ἐκ 

μέσου χαμένα χαιομένης φλογὸς, χαὶ. ἐχ μέσε ̓αυρὸς ἐῤῥύσατο, ἡμᾶς. 

ὅτι, χρηςδῦ, ὅτι. εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτβ, Εὐλογεῖτε͵ πάντες οἱ σεξύμενοι. τὸν Ἐύρων τὸν 
Θεὸν͵ τῶν. ϑεῶν, ὑμνεῖτε χαὶ ἐξομολογεῖσϑε, ὅ ὅτι εἰς. τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος. αὐτὸ, 

ὁ 

ΧΙΙ͂Ν. Ὅοπι. 44- τε)ϊοΐιπε ῬοΙ οοηι. 43. Οοάϊς, 26, 48, 148, 233. 

᾿σοπιρὶ. Αἴεχ. ψυύχος καὶ καῦμα] ψυχος καὶ τσαγος 423. ταγὸς 
και ψυχος 33, 87, 91, 228, 233. ΑἸΙά. ταγη καὶ ψυχος 130. ῥίγος 
᾿καὶ ψύχος Ομΐφ. καὶ καῦμα] χαι καυσων 36,62, τοό. (πρὶ. ΑἸεχ. 
καὶ καυσος 147, 233. εἰς τὲς αἰῶνας] -{- εὐλογεῖτε δροσοι καὶ νιφε- 
τοι τὸν Κυριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψεκε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰωνας. 43, ὅς, 

᾽χ48. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. -Ἐ εὐλογεῖτε δροσοι καὶ νιφετοι τὸν Κυριον. ὑμνεῖτε 
και ὑπερυψετε αὐτον εις τοὺς αἰωνας. εὐλογεῖτε τσαγοι καὶ ψυχος τὸν 

1ΧΙ. ἱερεῖς] -Ε Κυριου ΧΙ], 26, 33, 36, 49, 90, 91, τού, 147, 148, 

228, 233. Οομρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Οεόγρ. 8]αν. Μοίᾳ. Ἢ ϑδέλοι Κυρίου 
Με. “αεενώίες Ῥονεϊεὶ γε ει. 131. υδὲ ἴαργα.  ἑερεῖς Κυρίᾳ δάλον Κυ- 
ρίου δῖαν. Οἴτοςρ. τὸν Κύριον) “Ἔ Κυριον 48. 

1Χ1]1. δάλοι] -“Ἑ Κυριου ΧΙ], 23, 26, 33; 36, 48, 49, ξι, ὃ 88, 9ρΟ, 
Οἵ, 1ού, 130, 147, 148, 248, 229, 231,233. Οορ!. ΑἸά. Αἴεχ. 
Ὑπεοάογεί. ]. οἷς, Μοὶ ονεἰπὶ Ν εῖ. 1.Δῖ. ΟὉΪ ἤιργα. 

1.Χ1Π|. εἰς τὸς αἰῶνας} κα αιωνας 36. 

ἼΧΙΨΝ. καὶ ταπεινοὶ] καὶ τὰ τονηρα 130. κα καὶ Πα 

δίῳ} α τῇ οἵ. Αἰεχ. Ομ. 
1χν΄. ᾿Αζαρία] ῥγαιακι και ό. 

ἴων: 
᾿ ΧΙΙ͂Χ, πάχναι] τα χνη 62. τ 

Ι,.. καὶ νεφέλαι] α καὶ ΑΙά. 
καὶ ὶ χιόνες} καὶ Χίων 147. 

ὑμνεῖτε. -αἰζνα!] ὑμνεῖτε τὸν 

᾿Ἐξομολογεῖσϑε. τῷ" Κυρίῳ 

᾿ γο! σαντα τὰ τοῦ. 
; νειτε χαι ὑπερυψετε 228. 

. Οομηρὶ. ΑΙά. ΟΠ ς. Ὑβεοάοτεῖ, 1ϊ. τις. 
᾿ ς6,] ϑάλασσαι και ποταάμοι αἱ πηγαι κητὴ καὶ τού. 
᾿φῳοταμο}] ϑάλασσαι καὶ τοταμοι 40, “1, 89, 90, 147. 231. ὍομρΪ. 
Ὁ ΑΙοχ: Ομῖρ. ΟἸγίοα, νἱ, 48ς. πιαγία εἰ βκπιίπα Ὑ εῖ. [Δϊ. εχ Μβ. 

ε΄ Αἴδδη. ἅ. οἵ. Ομιγίοίς 1. οἷϊ, 

εὐλογεῖτε οἱ υἱοι 148. 

11. Εὐλογείτω --σάντα τὰ ἶπ φοπὶ. 53. ] εὐλογεῖτε γη ὁρη καὶ βε- 
ἡ Ὑ5] ἢ 147. ὑμνείτω καὶ ὑπεόν υτω] υμ- 

. 1111. ὑμνεῖτε ὅτε. τ ἢμ. οοπι. 7κ ἀε 4111) 350. 

. 1111. ἐν τῇ ἢ γ}} ἐπὶ τῆς γῆς Οὐρ. ὑμνεῖτε ὅς. δὰ βη, “01. 

"ἢ 48. 
ΕΝ. Ὅου. ςς, (4. ({. Οοάϊςε5 46, 33, 36, 48, 87, οι; 298, 233. 

Εὐλογεῖτε---κήτη καὶ οὐηὶν 

ϑάλασσα καὶ 

Οὐ. ἄο. 
11Ν. αἱ ἱ πηγαὶ] ὄμξροι καὶ αἱ εἷ πηγαὶ Ομΐρ. 
ΙΧΝῚ. κήτη καὶ] α 89. ὑμνεῖτε] -᾿ αὐτὸν 23. 

1.30: ο ΠΕ} 
111. πάντα τὰ] α πάντα 147. 

υοἰμεγες εαἰὶ ΜΝ ει. Τ,4ῖ. υδ] ἴργα.. 
1ΨΝΠΙ. πάντα τὰ] α πανταὰ 16, 40, 9ο, τού, 147, 233. Οομρὶ. 

πάντα τὰ ϑυηρία]) δοβὶα Μεῖ. 138. 
υδ᾽ ὥρια. καὶ τὰ] καὶ παντὰ τὰ 36, 49, 90, τού, τ479.233. ΟΟπΡΪ. 
ΑΙδόχ. Αἴμδη. 1. οἱξ. 

ΤΙΧ. τη. ςο. ἴῃ τπᾶγρ. δά άϊε, δὴ αἱ. τ. 36.Ὑ Εὐλογεῖτε υἱο}} 
'τῶν ἀνθρώπων] τῶν ἰερίτυν ἔργα ἰἰη. δὺ 4]. πὶ, 

᾿ Ἁ ἱ Σωω 

εἰς τῆς αἰωνας 

τάντα τῷ τετ. τὸ ἐρανα} 

48, α τῶν ςΙ. 

1.Χ. Οοηι. όο, 6τ. ες. Οοάεχ 12.ο. Εὐλογεῖτε] ευλογειτω ΧΙ], 

5, 33) 36, 40, 9ο, τού, 148. ΑἸά. ΑΙεχ. δεμεάϊίεαι! ' εἴ. Τιλῖ. υὉ] ἢι- 

ρα. Ἑὐλογεῖτε Ἰσραὴλ ὅς. ὅ2. Ἰσραὴλ] υιοι Ἰσραηλ 48, ξι, 

88,231. ὑμνεῖτε] υμνειτω ΧΙ], 23, 43, 40, 90, 228. Αἰά. ΑΙεχ. 

᾿ καὶ ὑπερυψᾶτε] καὶ ὑπιενότω ΧΙ], 23,33» 49. 90, 228. ΑΔ, ΑἸεχ. 

ἤχ5ο. 

Κυριον καὶ υκερυψετε 147: καὶ ὑπερυψᾶτε αὐτὸν] καὶ υψετε αυτον 
34: λαυτον τοό. εἰς τοὺς αἰῶνας] εἰς ταντας τοὺς αἰωνας τοῦ. 
ὅτι ἐξείλετο] οτι ἐξείλατο (Χ11. σουτ. δὉ 8]. πι.}) 23, 26, 49, 91, τού, 
148, 232) 233. οτι ἐξηγαᾶγεν 34. 07| ἐρρυσᾶτο 3 ξ, 48, ξι, 88, 220, 
231. Τβεοάοτεῖ. ᾿.. 1158. ὅτι ἐξείλετο ἡ "μᾶς ὅς. υἵχυς ἡ βη. ο8ρ.} 
λ ΑἸεχ. ἐξ δου} ἘΠ κατωτάτου 34, 35. λ 147. 

26,33,34, 36, 48, 8), φο,οΙ, 148, 228, 229, 231, 232. ΟΟπ)ρ]. ΑΙά. 

Ομΐν. Ὑιεοάοτεί, ]. οἱ, ἐ ὧδ σιαπμ ζογεὶ ἠἰδεγαυ!! πος ΜΝ εἴ, ΤΑ. δὶ 

ἔργα. ἔσωσεν ἡμᾶς" καὶ ἐῤῥύσατο] και ἐσωσεν ἡμᾶς εξ αδου καὶ ἐρ- 
ρυσατο 147. Ῥγαθπντῖ. καὶ 233. καὶ ἐῤῥύσατο] καὶ ἐξείλατο 230. 
ἐκ μέσου---φλογὸς δε πιεάϊο αγάσεπιὶς βαπεπια᾽ Ν εἰ. 1.,Αῖ, αἱ ἴυρτα. ἐκ 
μέσου καμίνου] κα καμίνου Χ]], 23», 34ν 36, 48, ς΄, 62, 88, 147, 220, 
431. ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἷἕ, ἐκ καμίνου μεσου 26. ΑΙά, εκ καάμινου μεσὴς 
337 38) 49. 9ο, 91» τού, 148, 228, 230, 2329) 233. ΟΟπιρί. ἡ μεσου 

καὶ ἐκ μέσου αυρὸ] καὶ εκ μέσου τοῦ τυρος ΧΙ], 2305. α'με- 

σου 233. καὶ ἐκ τῇ πυρὸς ΟΠίς. ἐῤῥύσατο ἡμᾶς} ἐσωσεν ὡσὲν ἡμᾶς ΧΙ]. 
ἐξειλατο μας 34. ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ΟΠΐξ. 

νΞ ΤΧΥῚ. Ἐξομολογεῖσθε] -“ἵ- τοινυν “20. ΤῊοοδοτεῖ, ]. εἶς. ὅτι 
χρηςὺς] φμοπίαπι “μαυὶς Ν εῖ. 1,21. υδὶ ἔργα. 

ΠΧΥῚΙ. τὸν Κύριον} α τὸν 23, 26, 34, 3ς. ΟἸεηι. ΑἸεχ. ἰος. οἷξ. 
Ἔ Κυριον 36, 48, 229, 231. Ἔ τὸν Κυριον 88, α τοῦ. τὸν Θεὸν] 
τον Κυριον 48. ὅτι εἰς] οτι ΌρτΑ [ἴῃ. 80 ἃ]. πὶ, 36. εἰς τὸν αἰῶνα] 
εἰς πάντας τς αἰωνᾶς 23) 33») 34. 36, 48, 40, ς1, ὅς, 87, 88, 90, 919 

τού, 147, 228, 229, 230, 231, 232, 233. Οοπιρὶ. ΟἸἴεπι. ΑἸεχ. 1]. οἷϊ, 

Οηξεπ. 1.13. Ὑεοάογεῖ. 1. οἷϊ. εἰς τοὺς αἰωνας 26. εἰς πάντας 148. 

τὸ ἔλεος αὐτῷ] -Ἐ καὶ εἰς τον ἀἴωνα τῶν αἰώνων 36, 48, 51) 229. 231. 
(Ομῖς. δι “6..} Ὑβεοάοτεῖ. 1. οἷς. 

καὶ ἐκ] α καὶ 

147. καὶ ἐκ χειρὸς---ἡμῶς 29] καὶ ἐσωσεν ἡμᾶς εκ χειρος ϑανατου 



υ 

δ ’ . 
. Θεὸν τὸν κτίσαντα ΟΝ ΐξ. 

, ζῶντα Θεὸν] α τον 23. 

ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ. 

Και βασιλεὺς ᾿Αφυάγης τρόθετευ πρὸς τὸς πατέρας αὖτ" χαὶ αρέλαξε Κύρὺς ὁ 0 ὙρΣ 

σης τὴν βασιλείαν αὐτᾶ. Καὶ ἣν Δαγιὴλ συμθιωτὴς τῷ βασιλέως, χαὶ ἔνδοξος ὑπὲρ πάντας τὸς 

φίλες αὖτϑ. Καὶ ἣν εἴδωλον τοῖς Βαξυλωνίοις ᾧ ὄνομα Βὴλ, χαὶ ἐδαπανῶντο εἰς αὐτὸν ἑχάςης 

ἡμέρας σεμιδάλεως ἀρτάδαι δώδεκα, α χαὶ πρόδατα τεσσαράκοντα, χαὶ οἴνου μετρηταὶ ἐξ. Καὶ ὁ 

βασιλεὺς ἐσέξετο αὐτὸν, χαὶ ἐπορεύετο χαϑ᾽ ἐχάςην ἡμέραν προσκυνεῖν αὐτῷ. Δανιὴλ δὲ τρσς 

εχύγει τῷ Θεῷ αὐτϑς χαὶ εἶπεν αὐτῷ Ἷ βασιλεὺς, Διατί οὐ προσχυγεῖς τῷ Βήλ: 

Ὅτι ἃ σέξομαι εἴδωλα χειροποίητα, ἀλλὰ τὸν ζώντα Θεὸν, τὸν χτίσαντα τὸν δρανὸν χαὶ τὴν γῆν, 
Καὶ εἶπεν. αὐτῷ ὃ βασιλεὺς, Οὐ δοχεῖ σοι Βὴλ εἶγαι ζῶν 

Θεός; ἢ ἐχ ὁρᾷς ὅσα ἐσθίει χαὶ πίνει χαϑ' ἑκάςην ἡμέραν; Καὶ εἶπε Δανιὴλ γελάσας, Μὴ 7 

ΟΝ Ά,.,. ᾿ ᾽’ Ν ΄ 

χὰ! ἐχοτα ““ασῆς ΠΕΣ Ὲ δ {πε 6}: 

Ὁ δὲ εἶπεν, 

ππλανῶ, βασιλεῦ, ὅτος γὰρ ἔσωσεν μ ἐς! πηλὸς, ἔξωσεν δὲ χαλαὺς, καὶ ὃ βέδρωχεν δδέποτε. 
Θυμωϑεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς ἐχάλεσε τὰς ἱερεῖς αὐτϑ' χαὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἔδν μὴ εἴποιτέ μοι τίς ὃ 

χατέσϑων τὴν δαπάνην ταύτην, ἀποϑανεῖσϑε. ἜἘᾶν δὲ δείξητε ἢ ὁτὶ Βὴλ χατεσϑίει αὐτὰ, ὃ Δα- 

γιὴλ ἀποθανεῖται, ὅτι ἐδλασφήμησεν εἰς τὸν Βήλ" χαὶ εἶπε Δανιὴλ τῷ βασιλεῖ, Τινέσϑω χατὰ -᾿ 

τὸ ῥημά σε. Καὶ ἦσαν ἱερεῖς τ Βὴλ ἑδδομήχοντα ἐχτὸς γυγαιχῶν 'χαὶ τέχνων"  χαὶ ἦλϑεν ὃ ὃ βὰ: 

1. Καὶ ὁ βασιλεὺς] ὁ ὁ δὲ βασιλευς 34. κα ὁ ὅ2. οτι ὁ βασιλεὺς 
330. Καὶ ὁ βασιλεὺς ἅκο. δὰ ἢἤπ. οοπ|.}] κα Οεοτρ. ϑῖαν. Οἴἶτγορ. 
᾿Αφυάγης] Δαρειος 34. Κύρος ἅς. δὰ ἤη. οοι.] Κυρος ὃ βασιλευς 

τῆς Πέρσης 180: 

11. Καὶ ἢ ἣν ἄχς. χὰ ἤη. σοΠ). 3: 7" Ανϑρωπός τις ἦν ἱερεὺς ᾧ ὄνομα 
᾿Δανιὴλ υἱὸς "Αξαλ συμξιωτὴς τῷ 5 βασιλίως Βαξυλῶνος, καὶ ἣν εἴδωλον 
Βὴλ ὃ ἐσέξοντο ο; Βαδυλώνιοι" ἀνηλίσχετο δὲ αὐτῷ καϑ᾽ ἑκάςην ἡμέραν 

σεμιδάλεως ἀρτάθαι. δεκαδύο καὶ πρόβατα. τέσσαρα καὶ ἐλαίου μέτρη- 

ταὶ ἕξ. Ομ. καὶ ἔνδοξος ὑπὲρ ττάντας] κα καὶ εἰ πάντας ϑἷαν. 
Οἴτοξ. 

1Π. Καὶ ἣν εἴδωλον] ἥν δὲ εἰδωλον 34. ακᾶι τού. εἰς αὐτὸν] 

εἰς αὐτο ΧΙΪ, 26, 33 34) 38. 49, ὅ2, 00, ΟἹ, 228, 233. (οη!ρ!. ΑΙά. 

ἐν αὐτὼ 230. ἑἱκάρης ἡμέρας} ἐκαςῃ ἡμέρᾳ 23.ο. σεμιδάλεως} 
α 49, 9ο. ἀρτάξαι δώδεκα] ἀρταξαι 'δεκα δυο 23, τοό. Αἰεχ. καὶ 
πρόρατα τεσσαράκοντα καὶ τροβατα τεσσαρα 26. κα καὶ 230,233. 
λ332. μετρηται ὶ ἔξ] μέτρηται δεκα ἕξ 62. μετρα ἐξ 88, 230. 

1ν. Καὶ ὁ βασιλεὺς ἐσέξ. αὐτὸν] καὶ ἐσεδετο αὐτο ὃ βασιλεὺς 34. 
ἐσέδετο αὐτὸν} ἐσεδετο αὐτὸ 33, 1 ς, 26, 40, 62, 87, 90,ΟἹ, 228, 230, 
433. Οομρὶ. ΑἸά. καὶ ἐπορεύετο] Ῥ ὥρρος αὐτὸ 34. -Ἐ ὁ βασίλευς 

.36, 48, εἴ, 62, 88,231. καθ᾽ ἑκαάςην ἡμέραν] αὶ ἐκάρὴν 3:5 τοῦ. 
α 148. μαδεῖ ἑκώςην ἴῃ «ἰιΑταξξ. πήποτε ΑἸεχ. τροσχυνεῖν αὐτῷ] 
τοροσκύυνων αὐτῶ 34. καὶ προσεκύνει αὐτῷ Ομίφ. Δανιὴλ δὲ] ργω - 
τοττ. καὶ 5390. τροσεχύνει τῷ Θεῷ] προσηύχετο ττρὸς Κύριον ΟΠΐξ. 

Υ. Ὁ δὲ εἶπεν] -Ε αὐτω 43; 34, 36, 48, 51) ό:, 88, 148, (228, 
ἔιρτα. Ἰἰπ. Ὁ εδά. πι.)} 23:..-. Ὁ δὲ εἶπεν--τὸν κτίσαντα καὶ εἰς 
πεν Δανιὴλ πρὸς τὸν βασιλέα' ἀδένα σέίξομαι ἐγὼ εἰ μὴ Κύριον τὸν 

Ὁ δὲ εἶπεν ὅτι οὐ σίξομαι] ἀπεκριϑη Δα- 
νιηλ λέγων αὐτῶ αὶ σεδομαι 23..υ Ὅτι καὶ σέξομαι] κα οτι 26. τὸν 

᾿ τὸν Θεὸν τὸν ζωντα 56, 34, 36, 48, 519 62, 

231. ΡΓΘΠΛ. βαλλον 88. τῶ ζωντι Θεω 233. τὸν κτίσαντα) τω 
κτισαντι 233. καὶ ἔχοντα] καὶ ἔχοντι 232. πάσης σαρκὸς κυ- 
ρείαν) χυρειαν και δισποτειαν άσης σαρχος 14. χυρεϊαν κυριείῶν 

43: 
ΨΙ. Οὐ δοκεῖ σοι ὅτε. δὰ ἤη. οοπη. ἴεᾳ. 7. ὅτος ὧν ἐκ σι ϑεός; οὐχ, 

ὁρᾷς ὅσα εἷς αὐτὸν δαπανᾶται καϑ᾽ ἑκάςην ἡμέραν» καὶ εἶπεν αὐτῷ 
Δανιὴλ μηδαμῶς μηδείς σε παραλογιζέσϑω" ὃ δτος γὰρ ἔσωθεν μὲν τυή- 
λινύς ἐξὶν, ἔξωθεν δὲ χαλκξς. ὀμνύω δέ σοι Κύριον τὸν Θεὸν τῶν ϑεῶν, 
ὅτι ἐδὲν βίξρωκε ττώποτε ὅτος. ΟΠΪξ. Βὴλ] ὁ Βηλ 34. 36, 48, 40, 

κι, 87, οο, 91, 148, 228, 2320, 232, 233. (ΟΠΊρ͵. εἶναι ζὼν Θεός] 

εἰναι Θεὸς ἔων 34, 3; 30, 48, ς΄, τού, 230, 231. ζων. ἐναὶ Θεος 148. 

ἢ ἐχ ὁρᾷς} α ἢ ΔΙά, ὅσα ἐσϑέρι] ποσα ἐσϑιει 3ς, 23.θ. καὶ πίνει} 

Οὐρὶ. 

α Οοπρί. καὶ πίνει καϑ' ἑκάρην ἡμέραν] καϑ' ἡμέραν καὶ πίνει τού. 
σινει σασαν ἡμερᾶν 232. 

ΨΙ1. Καὶ ἐἶπε] καὶ εἶπεν αὐτῷ 148. ὅτος γὰρ] αυτος γαρ Π]. 

α γαρ 228. ΑἸά. ἔσωθεν μέν] αὶ μενοι 26, 16, 48, εἴ» 231: α ἐσωϑὲν 

ό2. ἔξωθεν δὲ] α δὲ 233. ἔξωθεν καὶ ΑἸ4ά, καὶ οὐ ᾽ βίδρωκον] και 
οὐ βεξρωκεν «δὲ τεπώχεν 23, 3ς. (48. εχ οοτγ.) Οορι. καὶ οὐ ) βέξρω- 
κεν ἐδέποτε] καὶ αὶ βεδρωκεν εδὲ τέπωκεν ττωποτε Χ]]. 26, 40, ς:, 90, 
τοῦ, 148, 230, 232. ΟΟπρὶ. Αἰεχ. καὶ οὔτε βεδρωκεν οὐτε τσεπωχεν 

ποτε 34. και οὐ βεδρωκε τῦωποτε 2323. ἐϑέποτε] τοτε 3ς. εδεσω 
ποτε 87,91. ΑΪά. πδὲ σεέπωκε ποτε 80, 149. δὲν τωποτε 228, 

ΨΙΠ. Θυμωϑεὶς δὲ] καὶ ϑυμωθϑεις, ΧΙ, 23, 26, 3ς, 36, 48, 49, 
κι, 62, 90,91, τού, 148, 149, 230, 231, 222, 233. ΟΟπηρΙ. ΑΙεχ. ΟΠΐς. 

τοτε ϑυμωθϑεις 34. τὰς ἱερεῖς αὐτῷ} τὰς τροεςηκότας τῷ ἱεραὶ ΟΠ ξ. 
καὶ εἶπεν αὐτοῖς] -ἰ- ὁ βασιλευς 26. Ἐὰν μὴ δες. δἀ ἔπ. οοι,. 64. 

ταραδείξατέ μοι τὸν ἐσϑιόντα τὰ τταρασκευαζόμενα τῷ Βὴλ, εἰ δὲ 
μήγε ἀποϑανεῖσϑε' ἢ Δανιὴλ ὁ φάσκων μὴ ἰσϑίεσϑαι αὐτὰ ὑπ᾽ αὐτᾶ. 
οἱ δὲ εἶπαν αὐτὸς ὃ Βὴλ ἔςιν ὃ κατεσϑίων αὐτᾶ' εἶπε δὲ Δανιὴλ ̓ ς τρὸς 

. τὸν βασιλέα γινέσϑω ὅτως, ἐὰν μη ἢ παραδείξω ὅ ὅτι ἐκ ἵτιν ὁ Βὴλ ὁ ὁ κατ- 
ἐσϑίων ταῦτα, ἀἄποϑανξμαι, καὶ πάντες οἱ τταρ᾽ ἐμοί. ΟΠΐς. εἴποιτέ 
μοι} εἴπητε μοι ΧΙ, 23, 26, 3ς, 49, 51) 80, 9ο, τοό, 148, 231, 232, 
233: Οοιηρὶ. Αἴεχ. εἰπᾶτε μοι 34. εἰπηται μοι ὅΔ, τ49, 2320. τίς 

ὃ κατέσϑων] τις ὁ κατεσϑίιων ΧΙ], (34, 80. ἴοτ. κατεσϑ ον) 3 ς» 36, 48, 
499 ςῖ,) 90, 919 1ού, 130, 148, 140, 228, ; 331, 232, 233. Οοπιρὶ. ΑἸά. 

Αἰεχ. τις ἐξὶν ὃ κατεσϑῆων 23οθ. τὴν δαπανην] τὴν τραπεζαν 80. 
ἀποϑθανεῖσϑε] πιογίφ νιον δηιϊηὶ, (ορί. 

ΙΧ, ᾿Εὰὼν δὲ δείξητε] εαν δὲ αποδειξητε Χ1Ι, 34, 3 ς» 40, 87. 39) 90, 
οἵ, τού, 148, 228, 220, 232, 33. Οοπρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. αὶ δὲ 26. εαν 
δὲ δειξζηται 62. ὅτι Βὴλ] οτι ὁ Βηλ ΧΙ], 34, 35, (48. ὁ δἀάϊξ. δῇ 4]. 
ΠΛ.) 40, 87, 90, 91, τοῦ, 148, 140, 232. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. κατ- 
ἐσϑίες αὐτὰ] κα αυτα τοό. κατέσϑιη αὐτῶ 12.0.0. ὁ Δανιὴλ ἄποϑα- 

νεῖται] ἀποϑανειται Δανιηλ ΧΙ], 26, 34,36, 48, ξι, ό;, 90, τού, 130, 
(149. ἴον. ἀποϑανειτε) 231, 2332. Οὐρὶ. ΑἸοχ. αποϑάνειται ὁ Δα- 

νιηλ 3ς, 88, 220, 432. ὃ 49. ἀποϑανὴ ὃ Δανιηλ 87, 228. απο- 
ϑάνει ὁ Δανιηλ οι. ὃ Δανιὴλ ἀποθανή ΑΙά. καὶ εἶπε Δανιὴλ] και 
εἶπεν ὃ Δανιηλ 2320. ΓΙινέσϑω] γενεσϑω 14, τού, 130, 148, 140, 233. 

γενεσϑω δὴ 36, 48, ξ΄, 231. γένοιτο 2320. Γινέσϑω ὅζς. 
δὰ ἤπ. οοπ).} κατὰ τὸ ρημα σε γενεσϑω 3ς. 

Χ, Καὶ ἤσαν] ἡσαν δὲ 34, 430. ΟΠΐρ. 
οἱ ΧΙ], 23, 34, 3ς, 36, , 40, ό:, 99, τού, 148, 228, 230, 232, 233. 
Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. τῷ Βὴλ ἱερεῖς Οἷς. ἐκτὸς γυναικῶν} χωρὶς 
γυναικὼν 87, 149, 228,.230. (οπηρ]. Αἰά. Αἰεχ. ΟΠΐς. .και ὶ τέκνων) 

ἱερεῖς τὸ Βὴλ] ργαιηϊ. 

1): 



ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ. 
Ὰ, Ἂ 3 Ν, ει φ. ν᾿ βῷ ρΦ ρ 

ι1. σιλεὺς μετὰ Δανιηλ εἰς τὸν οἶκον τ Βήλ. Καὶ εἶπαν οἱ ἱερεῖς τῇ Βὴλ, ᾿1δὲ ἡμεῖς ἀποτρέχομεν 
ἃ ἈΝ “ ’ , ' 7 ᾿ 

ἔξω, σὺ δὲ, βασιλεῦ, “σαράϑες τὰ βρώματα, χαὶ τὸν οἶνον χεράσας ϑὲς, χαὶ ἀπόκλεισον τὴν ϑύ- 

20. 

21. 

, λέως, χαὶ ἀπῆλθον. 

᾿καὶ ἐδαπανων 130. 

΄ ; δ 3 " 7 ΄ ΟΝ 

. ρᾶν, χαὶ σφράγισον τῷ δαχτυλίῳ σε. Καὶ ἐλϑὼν πρωΐ, ἐὰν μὴ εὕρης πάντα βεδρωμένα ὑπὸ τὰ 
2 ΄ Ἅ, ’ [οἱ 3 [ 

Βὴλ, ἀποϑανόμεϑα" ἢ Δανιὴλ ὁ ψευδόμενος χαϑ' ἡμῶν. Αὐτοὶ δὲ χατεφρόνεν, ὅτι ππεποιήχει- 
εἣΝ Ν ΄ ΄ 4 ὃ Ν 3 3 " 3 7 7 ,χᾳἉΑἉ » 9. “4 

σαν ὑπὸ τὴν τράπεζαν χεχρυμμένην εἴσοδον, χαὶ δι᾿ αὐτῆς εἰσεπορεύοντο διόλδ, καὶ ἀνήλεν αὐτά, 
"ν.,,ὕἩὈ(Χ( »δῃ7 ε 3 ρῶ ρ“" 

Καὶ ἐγένετο ὡς ἐξήλσϑοσαν ἐχεῖγοι, χαὶ ὁ βασιλεὺς «-αρέϑηχε τὰ βρώματα τῷ Βήλ' χαὶ ἐπέταξε 

Δανιὴλ τοῖς παιδαρίοις αὐτξ, χαὶ ἤνεγκαν τέφραν" χαὶ χατέσεισαν ὅλον τὸν γαὸν ἐγώπιον τ βα- 

σιλέως μόνου᾽ χαὶ ἐξελϑόντες ἔχλεισαν τὴν ϑύραν, χαὶ ἐσφραγίσαντο ἐν τῷ δαχτυλίῳ τῇ βασι- 
Οἱ δὲ ἱερεῖς ἦλϑον τὴν γύχτα κατὰ τὸ ἔσος αὐτῶν, χαὶ αἱ γυναῖχες αὐτῶν, 

, χαὶ τὰ τέχνα αὐτῶν, χαὶ χατέφαγον πάντα, καὶ ἐξέπιον. 
" Ἁ, ϑ 9 ».Ὁ 

. χαὶ Δαγιὴλ μετ αὐτᾶ. 

ἐγένετο ἅμα τῷ ἀνοῖξαι τὰς ϑύρας, ἐπιδλέψας ἐπὶ τὴν τράπεζαν ὁ βασιλεὺς, ἐξόησε φωνῇ με- 
,. γάλῃ, Μέγας εἶ Βὴλ, χαὶ ἐκ ἔς! παρὰ σοὶ δόλος ἐδὲ εἷς. 

4. 7 ἰωω ρὸ - δ 

τὸν βασιλεα, τ μὴ εἰσελθεῖν αὐτὸν ἔσω" χαὶ εἶπεν, Ἴ1δὲ δὴ τὸ ἔδαφος, χαὶ γνωσι τίνος τὰ ἴχνη 
ταῦτα. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, " Ορὼ τὰ ἴχνη ἄγδρων, χαὶ γὐλδικων; χαὶ παιδίων" χαὶ ὀργισϑεὶς 

ὃ βασιλεὺς Τότε συνέλαξε τὸς ἱερεῖς, χαὶ τὰς γυγαῖχας, καὶ τὰ τέχγα αὐτῶν, χαὶ ἔδειξαν αὐτῷ 

και σαιδιων ν 90, 230, 233. ΑΙεχ. καὶ ἦλϑεν ὁ ὁ βασιλεὺς δες. δὰ ἤη. 
οοπι. 13.] ἤ ἤγαγον δὲ τὸν βασιλέα ἐξ τὸ εἰδωλεῖον" καὶ ; παρετέθη τὰ 
βρώματα ἐ ἐνώπιον τὰ βασιλέως καὶ τὰ Δανιήλ: καὶ οἶνος κερασϑεὶς 
εἰσηνέχϑη, καὶ παρετέϑη τῷ Βήλ’ καὶ εἶπεν Δανιὴλ, σὺ αὐτὸς ὁρᾷς ὅτι 

κεῖται ταῦτα βασιλεῦ. σὺ ὧν ἐπισφάγισον τὰς κλείδας τῇἭ ναξ ἱπῶὼν 
κλεισϑὴ" ἤρεσε δὲ ὁ λόγος τῷ 5 βασιλεῖ. Οπΐρ. μετὰ Δανιὴλ ὅτε. δά 
Βη. οοπΊ.} εἰς τὸν οἰχὸν τῇ Βηλ μετα Δανιηλ 148. 
οἰκον (τηᾶγρ. υἱ ἴῃ ΕΑ.) ΧΙ]. 

ΧΙ. Καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 34, 16, 48, ς1, 230, 231. ΟοπΡΡὶ.- καὶ 
ειπεν 88.ὡ. οἱ ἱερεῖς τὸ Βὴλ] ὁ ἱερευς τῇ Βηλ 88. αὶ τῇ Βὴλ Οοπιρὶ. 

οἱ ἑερεῖς τῷ Βὴλ ΑΙά. ἀποτρέχομεν) αποτρεχωμεν 34, όω. σὺ δὲ 
βασιλεῦ] σν δὲ ὃ βασιλεὺς 148. 
αὐτῷ τὼ βρώματα, καὶ τὸν οἶνον κεράσας ϑήσεις, καὶ ὠπόκλεισον τὸς 

ϑύρας 8 Οοάϊοεβ δεγρὶ, τὴν ϑύραν] τας ϑυρας 34, 36, 48, ςτ, 231. 
τῷ δακτυλίῳ σου} ργαυλῖτι. ἐν ΧΙ], 49, 90, 148, 1409, 232. Οοτρρϊ. 

ΧΙ]. ἐὼν μὴ εὕρης] ἐαν μη ἰδης 210. πάντα βεξρωμένα] ττ. 2.33. 
ἀποϑανόμεϑα) -- ἀπαντες 34. 

ΧΙ]. κατεφρόνεν] κατεῴϑονεν 111. ὅτι σεποιήκεισαν) οτι τε- 
ποιηκοσιν 34. (48. ὧἱ νἸἀεῖυγ.) εἰσεπορ. διόλου] διεπορενοντο εἰσπο- 
βευομενοι καὶ ἐκπορευομένοι διολε 34. διόλῃ)] α τοό. καὶ ἀνήλαν] 
καὶ ἀνηλισκον (ΧΙ]. ππᾶγρ. υἱ ἴῃ Εἀ.) 34. εδαπανων 23. ἀνεῖλον 80. 

καὶ εδαίτανεν 222. αὐτά] τὰ βρωματα και τὰ 
σοματα 34. 

ΧΙΝν. Καὶ ἐγένετο} και ἐγένοντο (48. εχ (017. δ. Καὶ ἐγένετο 
ἄς. δὰ ἔῃ. οοην. {ε4.] ὁ δὲ Δανιὴλ ἐκέλευσε τὰς παρ᾽ αὐτῷ ἐκδαλόντας 

πάντας ἐκ τῇ ναξ καταςῆσαι ὅλον τὸν ναὸν σποδῷ ἀϑενὸς τῶν ἐκτὸς 
αὐτῷ εἰδότος. καὶ τότε σφραγισάμενος τὸν ναὸν ἐκέλευσε σφραγίσαι τῷ 

Ὁ ’ , ““ 4 Ψ 

τε ασιλῶς δακτυλίῳ καὶ τοῖς ϑακτυλίοις τινῶν ἐνδόξων ἱερέων καὶ 
ἐγίνετο ὃ ὅτως" καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον τταρεγένοντο ἐπὶ τὸν τόπον. οἱ δὲ 
ἑερεῖς τε Βὴλ διὰ ψευδυϑυρίδων εἰσελϑόντες κατεφάγοσαν πάντα τὰ 
παρακείμενα τῷ Βὴλ, καὶ ἐξέπιον τὸν οἶνον. Ομΐξ. ὡς ἐξήλϑοσαν) 
ὡς εζηλϑον 34, 48, ς΄, 88, τού, 230, 231. ΑἸἰξχ. ἐκεῖνοι ] οἱ τερείς 
ἐκεῖθεν 34. εχειϑὲν 48, ξι, 88, 148,2321:. καὶ ὁ βασιλ. παρέϑ.]} 
ταρεϑηκεὲν ὁ βασιλευς 34. τῷ Βὴλ] α 148. καὶ ἐπέταξε] τοτε 
προσεταζεν 34. Δανιὴλ) Ργδπλ. ὁ 34. τοῖς παιδαρίοις] τοῖς 
παισὶν 23, 40, 87, 90, 919 130, 228. ΑἸά. τέφραν] ρταεπνίτι. καὶ 
Αἰά. καὶ κατέσεισαν] καὶ κατεσησαν (ἢ), ΧΙ]. 

23, 120. και κατεέγζῆσεν 26. και κατερρωσαν 34, 40, 87, 80) 90, 91; 

τού, 1409, 228, 230, 233. ΟΟμηρ]. ΑΙά, καὶ κατεπασαν 148. τὸν 

ναὸν] τὸν οἰκον τῇ Βηλ 230, 232. ἐνώπιον] κατενώπιον 148. τοῦ 
βασιλίως μόνε] κα μονε ΧΙ], 48, ςτ, ὅ2, 88, 148, 140, 230, 231, 232 
233. Οοπιρὶ. 8αν. Οἰἶτορ. σορε. ᾿τὴν ϑύραν] τας ϑυρας 230. ΟΟΠΡΡΙ. 
καὶ ἐσφραγίσαντο] και, Δἀάϊι. δ αἱ. τ). 34. καὶ ἐσφραγησαν ό2. και 
ἐσφραγισαν 80, τού, 230. Οοπιρὶ. Αἰεχ. ἐν τῷ δακτυλίῳ] λ, ἥν, 23» 
46,230. καὶ ἀπῆλθον] καὶ εζηλϑον 46, 48, ξ1, 148, 231. 

ΧΥ. Οἱ δὲ ἱερεῖς] α δὲ 3ς. -Ἑ αὐτων 23.. Οἱ δὲ ἱερεῖς ἦλθον) 
λό. ἤλϑον] εἰσηλϑὸον (ΧΙ. τχᾶγρ.) 34, 36, 40, ςι, 87, 88,80, 9ο, 
οἵ, 148, 140, 228,230, 231) 232)233. ΟὈΠΊΡΙ. αν. φισελιλοντες 3 5) 

γος. Υ. 

᾽ Ὶ ψΨ ϑ 
εἰς τὸν οἶκον] ἐπ᾿ 

παράϑες---τὴν ϑύραν] ϑὲς ἐναντίον 

ὁ ψευδόμενος] ὁ ψευσαμενος 23,34. 
εν 36, 87, 00, ΟἹ, 130, 148, 228. ΑἸά. λ. 

καὶ κατεςρωσεν 

. ἈΪοχ. 

46. ελϑόοντες ᾿ιο6ό. τὴν νύκτα ] ργατηϊτ. εἰς ΧΠΠ. καἀτὼ τὸ ἔϑος] 
κατα τὸ εἰωϑος 16, 48, ξΙ, 221. καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν] αὶ ἀντῶν 
ΧΙ], 26, 3ς, 149. Ργδιηϊῖ, χαὶ 36. ΡγαπηΪτ. αυτοι 48, ς1, 232. 
κα ὅ2, τού. Ργαπηεῖ. καὶ αὐτοι 231. διαδεῖ αὐτῶν ἴῃ ομαγᾶξε. τηΐμοτε 

ΑΙεχκ. καὶ τῶ τέκνα αὐτῶν] κα ἀνυτων 43) 130. κ 48, 62, τού. 
παντα, καὶ ἐξέπ.} εἴτα: οπιπες εἰ ὀίδογμπὶ υἱπωπι. Οορῖ. καὶ ἐξέπιον] 
καὶ ἐπιὸν ΧΠ. -Ὦ τὸν οινον 222. καὶ ἐξῆλϑον Οοηρί. Ἐ καὶ ἐδὲν 
ἔλιπον ΑΥπῚ. 1. 

ΧΥῚΙ. Καὶ ὥρϑρισεν ὁ βασιλεὺς] ὁ δὲ βασιλεὺς αναςας 24. Καὶ 

ὥρϑρισεν ὁ ὃ βασιλεὺς ὅζο. δὰ ἔμ. οοπη. 18. ] καὶ εἶπεν Δανιήλ" ἐπίδετε 
τὰς σφραγίδας ὑμῶν εἰ μένεσιν, ἄνδρες ἱ ἱερεῖς, καὶ σὺ δὲ βασιλεῦ, σκέ- 
ψαι, μήτί σοι ἀσύμφωνον γεγένηται. καὶ εὗρον ὡς ἥν ἡ σφραγὶς, καὶ 
ἀπέδαλον τὴν σφραγίδα. καὶ ἀνοίξαντες τὰς ϑύρας εἴδοσαν διδαπανη- 
μένα ττάντα τὰ  παρατεδίντα καὶ τῶς τραπέζας κενάς: καὶ ἐχάρη ὁ 

βασιλεὺς, καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Δανιὴλ μέγας ἔςι Βὴλ καὶ οὐκ ἔςι ταρ' 

αὐτῷ δόλος. ΟΠ. τὸ τρωΐ] τω ρων 34, 149. ατο 62,148. μετ᾽ 
αὐτὮ} -Ἐ λϑὲν ἐπὶ τὸν τόπον 34. 

ΧΥΠΙ. Καὶ εἶπε] και εἰπεν ὁ βασιλεὺς ΧΙΙ, 26, 34, 3 ς, 36, 48, 40, 

ξιῖ, ό2, 87, 90, 91, Ιού, 130, 148, 140, 228, 230, 231) 232) 233. 

Οοπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ζ᾿ ἀἰχὶ! τες απίεἰ! (ορῖ. Σῶοι 15] σῶαι 11], 

34,3ς.148, αἱ σφραγίϑες] ρταεπιῖτῖ. εἰσιν 3ς. αἱ σφραγ. Δανιήλ] 
βεπαευία Οορι. Σῶοι, βασιλεῦ] καὶ σῶοι ὦ βασιλεῦ ΑἸά. 

ΧΝΙΙ. τῷ ἀνοῖξαι] τα ἀνοιξαι 3, 230. τὰς ϑύρας] τὴν 9υ- 

ρᾶν 232. ἐπιδλέψας -- ὁ βασιλεὺς ΧΙ], 23, 26, 34.3ς, 36,48, 62, 
87, 90, 91, 1ού, 130, 148, 149, 230, 231) 222, 233: (ΟΠΊΡΙ. ΑΪεχ. 

ἐπὶ τὴν τράπεζαν] α ἐπὶ 149ς. ὃ βασιλεὺς] α ῆςο ΧΙ], 23, 26, 34, 
ἃς, 36, 48, 62, οο, οι, τού, 148, 230, 231, 232, 233. ΟΟμρΙ. ΑἸἰεχ. 

ἐβόησε) ἐδοησαν τοό. φωνῇ μεγάλῃ] μεγαλη τὴ φωνὴ 3ς. Μέγας 
εἰ 1] μεγα εἶ 232. καὶ ἐκ ἔςι] ὃ εκ ἐξὶ 48. καὶ εκ ἐξη 231: παρὰ 
σοὶ δόλος ἐδὲ εἶς] δολος τταρα σοι βδεις 230. δολος δὲ εἷς 5 σοι᾿ 
233. ἃ παρὰ σοὶ ϑῖαν. Οἴἶτοξ. 

ΧΙΧ. Καὶ ἐγέλασε] τοτε ἐγελᾶσε 34. καὶ γελασας 35. τού. 
ΑΙεχ. δΔανιὴλ) -Ἐ σφόδρα Ομΐξ. καὶ ἰκράτησε] ἐχρατιζε 3ζ. 
α και τού. Αἰεχ. καὶ ἰκράτησε δις. «ἡ δη. οοη1.} καὶ εἶπεν τῷ βα- 
σιλεῖ: δεῦρο ἴδε τὸν δόλον τῶν ἱερέων, καὶ εἶπεν Δανιὴλ βασιλεῦ" ταῦτα 
τὰ ἴχνη τίνος ἕξι. ΟΠΐξ. αὐτὸν ἔσω] λ'αυτον 48, ξτ, 88, 230, 231. 

καὶ εἶπεν] -Ἐ αντω 34. Βιαδεῖ ἴπ Ἑσἰαγδές. τηϊπογε Αἰεχ. εἰ ἰϊκὶ! 8 α- 

πίε τερὶ Οορι. Ἴδε δὴ] ιδεὲ δὴ ὅ2. κα δὴ Οοτηρί. τὸ ἔϑαφος} 
Ἕ βασιλευ 34. κα ϑίαν. Οἷἶτορ. καὶ γνῶϑι] καὶ γνωθη 1490. τὰ 

ἴχνη ταῦτα) τ ἐξὶν 232. 
ΧΧ. Καὶ εἶπεν δα. δά ἤη. ζοπ,. (ε4.} καὶ εἶπιν ὁ βασιλεύς. ἐν- 

δρὼν καὶ γυναικῶν καὶ ὶ παιδίων" καὶ ἐπῆλθεν ἐπὶ τὸν οἶκον ἐν ᾧ ἦσαν οἱ 
ἱερεῖς κατα γινόμενοι, καὶ εὗρε τὰ βρώματα τῇ Βὴλ καὶ τὸν οἶνον, καὶ 
ἐπίδειξε Δανιὴλ τῷ βασιλεῖ τὰ ψευδοϑύρια, δι᾿ ὧν εἰσπορευόμενοι οἱ 
ἱερεῖς ἐδαπάνων τὰ Σ παρατιϑέμενα τῷ Βήλ. Ομΐς. Καὶ εἶπεν ὁ βασι- 

λεὺς] ΑΙά. τὰ ἴχνη] α τὰ 34) 36, 48, ςι,) 62, 230, 231. καὶ 
-σαιδίων] καὶ τσαιδὼν 62. 

ΧΧΙ. Τότε συνέλαβε] τοτε συνελαδετο ΧΙ], 23, 62, τού, 232. 

α τότε 230. - καὶ τὰς---τέκνα αὐτῶν] και τὰ τεχνὰ και τὰς 

Μ πὶ 

Καὶ ὥρϑρισεν ὁ βασιλεὺς τὸ πρωὶ, 
Κ ν  Ψ Σῶ ε Ἴ ΄ ε ἣΝ ἷ ». Κ ν 

αἱ εἶπε, Σώοι αἱ σφραγίδες Δανιήλ; ὁ δὲ εἶπε, Σῶοι, βασιλευ. Καὶ 

Καὶ ἐγέλασε Δανιὴλ, χαὶ ἐχράτησε 

Ἴ: 

Ψ 

7} γΥ ᾿ 

“ 
ἀρ ἣν "4 ν- 



ᾶΪ 

᾿ Βηλ 232. 
αὐτΆ} καὶ τὸν ναὸν αὐτὰ ΧΙ], 46, 34, 36, 48, ςτ, 62, 148, 140, 230,. 

231, 232, 233. ΟΟΙΡΪ. 

ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ. 

δ .- Δ Σ ᾿ς 2 ΄ ὶ. ἐδα πὰ ΣΝ » Ζ ἀρ ΟΣ 

τὰς χρυπτὰς ϑύραςιδὲ ὧν «εἰσεπορεύοντο, Χαι. εὐαπδνων. τὰ εἶι τῆς τραπέζης. Καὶ ἀπξχτεινεν 22 
Σ ΄ο 

ΘΝ ᾿ς 4 2 μι ᾿ Η . 

αὐτὲς δ᾽ βασιλεὺς, καὶ ἔδωκε τὸν Βὴλ ἔχδοτον τῷ Δαν!ήλ' χαὶ χατέςρεψεν αὐτὸν χαὶ τὸ ἱερὸν αὐ. 
“ Ν 4» τ το, ΄ . ᾿Ες ἐξ ΡΥ ΡΞ πος ς Β λώ Κ Νν, Ἢ ε . Ν "- 

18. Καὶ -Ἦν Δράχων. μεέγαφι. χαὶ ἐσέθοντο τον οἱ αξυλώνιοι. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Δα. 
᾿᾿ ἀν: Τὰ “72 5ἈΝ ν 2 ΄ ν.. “ ὩΣ τς 

γιὴλ; Μὴ καὶ τᾶτον ἐρεῖς ὅτι χαλχᾶς ἐςιν; ἰδὲ ζῃ, χαὶ ἐσϑίει, καὶ πίνει" (ὁ δύνασαι. εἰπεῖν, ὅτι 
23. 24. 

Ν ͵ 3. ν Φ . “- ΕΞ 

οὐχ ἕςιν- ὅτος ϑεὸς ζῶν" καὶ προσχύνησον αὐτῷ. Καὶ εἶπε Δανιὴλ, Κυρίῳ τῷ Θεῷ μου τρῦσ- 35. 
Ρ Ν Ῥο. ΄ 3 ΄ » 9 Ἂ ΄ 

χυνήσω, ὅτι ὅτός ἐςι Θεὸς ζῶν. Σὺ δὲ, βασιλεῦ, δός μοι ἐξεσίαν, χαὶ ἀποχτενῶ τὸν δράκοντα 6. 
- ᾿ Ν ᾽’ ’ὔ ΕΣ Ἶ . 

ἄνευ μαχαίρας καὶ ῥάδδου". καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, Δίδωμί σοι. Καὶ ἔλαδεν ὁ Δανιὴλ πίσσαν 55. 
᾿ “. ὃ ᾽ ͵ “.,Ἡὄ » ΄ 7 ἂν 4 ρ»Ὃ ᾿ 

χαὶ ςέαρ καὶ τρίχας, χαὶ ἥψησεν ἐπττοαυτο" καὶ ἐποίησε μάζας, χαὶ ἔδωχεν εἰς τὸ ςόμα τῷ δρά- 
, ΄ ν ν Ν “ ε“ 2 : 

χοντὸς, χαὶ φαγὼν διεῤῥάγη ὁ δράχων" χαὶ εἶπεν, Ἴδετε τὰ σεδάσματα ὑμῶν. Καὶ ἐγένετο, ὡς 48, 
ν» Ἴ “ 3 ΄ λί . οἵ γΝΝ, β λί “4, 3 

ἤχασαν οἱ Βαξυλώνιοι, ἠγανάχτησαν λίαν, χαὶ συνεςράφησαν ἐπὶ τὸν βασιλέα, καὶ εἶπαν, Ἰου- 

δαῖος γέγονεν ὁ βασιλεὺς, τὸν Βὴλ χατέσπασε, χαὶ τὸν δράχοντα ἀπέχτεινε, χαὶ τὰς ἱερεῖς χατ- 

ἔσφαξε. Καὶ εἶπαν ἐλθόντες πρὸς τὸν βασϑλέα, Παράδος ἡμῖν τὸν Δαγιήλ' εἰ δὲ μὴ, ἄποχτε.. 20. 
" Ν Ν Ἦν Ν  ΨῬ Ν-: ἊΨ 2 ᾽ ΞΦΝ 7 -.͵  » 

γϑμέν σε, χαὶ τὸν οἶκόν σου. Καὶ εἶδεν ὁ βασιλεὺς ὅτι ἐπείγουσιν αὐτὸν σφόδρα, χαὶ ἀνγαγχα.-- 3. 

σϑεὶς ὁ βασιλεὺς τοαρέδωχεν αὐτοῖς τὸν Δανιήλ. Οἱ δὲ ἔδαλον αὐτὸν “εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόγ-. 31. 

των, χαὶ ἦν ἐχεῖ ἡμέρας ἐξ. Ἦσαν δὲ ἐν. τῷ λάκκῳ ἑπ]ὰ λέοντες, χαὶ ἐδίδοτο αὐτοῖς τὴν ἡμέραν 35. 
δύο σώματα χαὶ δύο πρόξατα". τότε δὲ οὐκ ἐδόϑη αὐτοῖς, ἵνα χαταφάγωσι τὸν Δανιήλ. Καὶ ἦν 33. 
3 Ν ε φ’ 3 “9 ἣ ’ Ν, Ξ,Ν Ὡ Φ 9» Ἄν] »»Ἤ 4 7 

Αμξαχδμ ὁ προφἥτης ἐν τῇ Ἰεὐαίᾳ, χαὶ αὐτὸς ἡψήσεν ἐψεμα, χαὶ ἐνεύρυψεν ἄρτες εἰς σχάφην, 

καὶ τὰς γυναῖκας} -[- αὐτῶν 23, 34, 36, 48, 

Εἴ, 130, 230, 231. καὶ τὰ τέχνα] και τα ταιδια ό62. καὶ ἔδειξαν] 
καὶ ἐδειξεν 148. αὐτῷ] αὐτῶν 3ς. τῶς κρυπ]ὰς} -- αὐτῶν 34. 
ϑύρας] ϑυριδας 62, τοό, τ48, 230, 233. (πρὶ. 
δαπανεν 34. Οοπιρὶ. κατεδαπανων 148, 149, 230,2332. τὰ ἐπὶ τῆς 
τραπίζης] τὰ ἐπὶ τῇ τραπεζη.,111, ΧΙ], 26, 36, 48, ό2, 88, 9ο, οἵ. 
Οοπιρὶ. τὰ εν τῇ τραπεζη 34, 40, 87, τού, 148, 140, 228,43:1. ΑἸά, 

ΧΧΙΠ. Καὶ ἀπέκτεινεν) τοτε ἀπέχτεινεν 324. Καὶ ἀπέκτεινεν ὅζο. 

δὰ ἔπ. οοπι.] καὶ ἐξήγαγεν αὐτὲς ὁ βασιλεὺς ἐκ τῷ Βηλίου, καὶ τοαρέ- 
δωκεν αὐτὲς τῷ Δανιὴλ, καὶ τὴν δαπάνην τὴν εἰς αὐτὸν ἔδωκε τῷ Δα- 
νιὴλ, τὸν δὲ Βὴλ κατέφρεψε. Ομ. αὐτὲς] -“ ἀπαντας εν ρομφαια 
324. ὁ βασιλεὺς} α 34, 48, ς1, 231. καὶ ἔδωκε---τῷ Δανιήλ] καὶ 
τὸν Βηλ ἐχϑοτον εδωκε τον Δανιηλ 16, 48. καὶ ἔδωκε τὸν Βὴλ ἔκδο- 
τον] καὶ τὸν Βηλ ἐχδοτον ἐδωκεν (34. υἱ ν]ἀδῖυγ) 22:1. τὸν Βὴλ] τω 

τῷ Δανιήλ] τον Δανιηλ 62. α τῷ Οοπιρί. καὶ τὸ ἱερὸν 

γυναίκας ἀντῶν 433. 

ΧΧΙΠ. Καὶ ἦν] ἦν δὲ 34. Καὶ ἣν ἄζο. λὰ ἔπη. οοπ).} Εγαὶ ἄγαεο 
Βαδγίοπίοτεινε ἐπὶ ἰοεοῖ φισπι εοἰοόαπ!. Οορῖ. Δράκων] ργατηϊτῖ, καὶ 34. 

μέγας] -Ἐ ἐν αὐτῷ τῳ τοπῳ ΧΙ], 34. -Ἐ εν τω αὐτὼ τοπω 56, 36,48, 
φι, 62, 148, 231. ἐν τω τοπὼ ἐχεινω 3ς. “ ἐν τω τοπὼ 40, 87, 

88, 99, οἱ, τού, 149, 228, 220, 233. ΟΟπρΙ. ΑἸά, ΑΙεχ. ἐν τω τόπω 

232. ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ΟἾΐξ. αὐτὸν] καὶ αὑτὸν 34. κα ΟΡ. 
ΧΧΙΝ. Μὴ καὶ -- αἴνει) α σὰπὶ ἰπϊογηγοά, ςτ, 62, 88,23:. Μὴ 

καὶ τῆτον] καὶ δάάϊε. ἔργα Ἰἴη. δ αἱ. πη. 48. ἰδὲ τῶτον σθοῦρ. μὴ 
καὶ περὶ τάταε τῷ Οοάϊςεβ δεῦρ. ἐρεῖς---αίνει] α οὐ Ἰηϊεγπιεά. 48. 

ὅτι χαλκξς--εἰπεῖν} αὶ σὰπὶ ἰαϊεττπηοά. τοό. ὅτι 'χαλχξς ἐριν] οτι 
χαλκος ἐξιν 34) 3ς, 230,2332. καὶ ἐσθίει] α καὶ 23. 
Ῥγατηϊτ, καὶ 34. ῥγατηϊ. ἰδὲ δὴ 48, ςτ, 62, 88,231. 
οὐκ ἔξὶν αν ὅτος 34. οὐχ εξὶν αὐτὸς 88. τὸς 149. καὶ τροσχύ- 
γησον}] α χα! 26,34. τοροσχυνῆσον ἂν 230. πῆς ἰγίμιν αάονα ΟΟΡϊ. 

ΧΧΥΝ. Καὶ εἶπε] καὶ εἰπὲν αὐτω 34. Καὶ εἶπε ὅζς. δὰ ἤη. οσσπι. 

[:4.] καὶ εἶπεν Δανιήλ" βασιλεῦ δός μοι τὴν ἐξεσίαν καὶ ἀνελῶ τὸν 
δράκοντα ὦνεν. σιδήρε καὶ ῥάδϑου" καὶ συνεχώρησεν αὐτῷ βασιλεὺς καὶ 
εἶπεν αὐτῷ, δίδοταί σοι. ΟὨΐρ. ταροσκυνήσω] -ἰ- μόνῳ 34. 'προσκυνω 
4ς. ὅτι ζτός ἐς] οτι ἄντος ἐξὶν 26, 230, 232. Θεὸς φὼν] ὁ Θεος 
ὁ ῥων 36, (48. ὁ ρτίηνγ. δὐαϊε, ἔργα ]η. Ὁ Ἄαάεπι πὶ.) ςιν 221. Θεὸς 
ὁ ζων, και μεένὼν εἰς τῆς αἰωνᾶς 232. 

ΧΧΝῚ. δός μοι ἐξεσίαν] δὸς μοι τὴν ἐξζουσιαν 26, 34, 62. τὸν 

δράκοντα) Ἔ ἐνώπιόν σε Ατίη. σ.ὄ Δίϑωμί σοι} -ἰ- ἐξεσιαν κατ᾽ αυ- 
τε ὃ βελει τρατῆε 34. 

ΧΧΝΊΙ. Καὶ ἔλαξεν] τοτε ἐλαξεν 24. Καὶ ἔλαθδεν---τρίχας} 

χαὶ λαδὼν Δανιὴλ πίσσης μνᾶς τριάκοντα καὶ ςέαρ καὶ τρίχας ΟΒΐξ. 
ὁ Δανιὴλ] α ὁ ΧΙ], 23, 26, 34, 3ξς, 49, ς1, 62, 90, οΙ, τού, 148, 230, 
331, 232,.233. Οοπιρὶ. . καὶ είαρ] καὶ ξυππίον 3ς. καὶ ςῆρ, ΑΙεχ. 
καὶ ἥψησιν) καὶ ἥψατο 120.ἁ. μάζας) μάξζαν Ομΐρ. καὶ ἔδωκεν] 
καὶ αἀνέδαλιν Οἷς. εἰς τὸ σόμα] ἐπι τὸ ξομα ὃς. φαγὼν] κ 23, 

, : Ἴ Ζ 

ι 
ἐν 

Ν 
νυ: 

ἐδαπάνων κατε- 

232. ΟὐμΡ]. ΑἸεχ. 

34. 36, 48, 40, κι, 62, 87, 88, 90, ΟἹ, 140, 228, 231, 232. ΟΟΙΡΙ. 
ΑΙά. ὁ δράκων] - καὶ εζεψυξεν 34... ΟΠΐρ. καὶ εἶπεν] καὶ ειπεν 
Δανιὴλ τω βασιλεῖ 34. καὶ εἶπεν Δανιηλ 4ς, 36, 48, ςτ, 148, (228. 
Δανιηλ ἴῃ πιᾶγρ. 80 εδά. τ.) -Ἐ Δανιηλ 230,23:1, 23. Οορι. καὶ 

εἶπεν ὅζο. τἀ ἤπ. οοπ).} καὶ ἔδειξεν αὐτὸν τῷ βασιλεῖ, λέγων, αὶ ταῦτα 
σέξεσϑε βασιλεῦ; ΟΠΐγρ. [Ἴδετε] εἰϑετε 26. ἰδὲ 3 ς) τού. ΑΙοχ. ιδὲ 

88, 148, 228, 230, 232) 233. ΟΟμΡ]. ΑἸά, 

ΧΧΨΥΤΙῚ. Καὶ ἐγένετο--- Ἰδαῖος] καὶ συνήχϑησαν οἱ ἀπὸ τῆς χώ- 

ρας τᾶντες ἐπὶ τὸν Δανιὴλ, καὶ εἶπαν" ᾿Ικδαῖος ΟΠΐς. 

Ἔ ταυτὰ ταντὰ 34. 

ὡς ἤκεσαν)] 
Φ ’ ’ 

ἠγανάκτησαν λίαν] ἡγανακτησαν λεγόντες 

149. ἐπὶ τὸν βασιλέα] ρος τὸν βασιλεα 148. κατὰ τα βασιλέως 
149. καὶ εἶπαν] καὶ εἶπον 345 3ς, 36, 48, ςτ, τού, 148, 230, 231, 

τὸν Βὴλ] ργαπιῖτῖ. καὶ ΑΙὰ. 
φρεψεν 111,34. 3, τού, 230, 233. ΟΠΐρ. 
148. καὶ τὰς ἱερεῖς κατέσφαξε) α ΟΠΐξ. 

ΧΧΊΧ. Καὶ εἶπαν] καὶ εἶπον 34. 3ς, 36, 48, ς΄, 88, 130, 148, 
149, 233. Καὶ εἶπαν--βασιλέα] καὶ ελϑόντες εἰπὸν τω βασιλεῖ 230. 
Καὶ εἶπαν δις. δὰ ἤη. οοχη. ἴ64ᾳ.]7 καὶ ἰδὼν ὁ βασιλεὺς ὅτι ἐπισυνήχϑη 

ὃ ὄχλος τῆς χώρας τρὸς αὐτὸν, ἐκάλεσε τὰς συμξιωτὰς αὐτῇ, καὶ εἷ- 
πεν δίδωμι τὸν Δανιὴλ εἰς ἀπωλείαν. ΟἸΐξ. ἔλθοντες] α 88. Οεοτς. 

Παράδος ἡμῖν] δος ἡμῖν 80, 232. ἀπεχτενεμέν σε] ἀποκτενμεν καὶ 
σε 34. αποχτεινωμὲν σε 130ο. καὶ τὸν οἶκόν σα] α 230. 

ΧΧΧ. Καὶ εἶδεν] καὶ εἰπὲν 26. καὶ ὡς ιδὲν 44. καὶ ἰδὼν 230. 

καὶ δὲν 232, 233. ὅτι ἐπείγεσιν)] οτι κατεπειγέσιν 44, 88, 230. 
καὶ ἀναγκασϑεὶς} καὶ 34,230. ὃ βασιλεὺς 2} ΧΗ, 46, 34, 3ξ, 
36, 48, 40, ς΄, 62, 87, 90, ο1, τού, 130, 148, 149, 228, 2320, 231) 

κατέσπασε) κατε- 
,Ὶ 4 ’ 

καὶ τὸν δράκ.}) αὶ καὶ 34, 

232, 231. ΟΟΡΪ. ΑἸά, ΑἸοχ: 

οὐ δύναζαι] -- 
" ν Φ 
ἐκ ἔσιν ὅτος] 

ΧΧΧΙ. Οἱ δὲ ἔδαλον]) οἱ δὲ ἐνεδαλον 23) 3) 48, 49, 80, 90, 91. 
Ιοό, 130, 148, 228. ΑἸά. ΑἸεχ. δ81ν. οἱ δὲ ἀνεδαλον 26. 
ἐνέδαλον Θεοτσ. ἔδαλον αὐτὸν] λαΐξοντες αὐτὸν ἐνεξαλον 34. καὶ 

ἣν ἐκεῖ} -Ἐ μακάριος 34. , 
ΧΧΧΙ. Ἦσαν δὲ δις. τἀ ἔῃ. ςοπι.] ἦν δὲ λάκκος ἐν ᾧ ἐτρέφοντο 

λέοντες ἑπ]ὰ οἷς τσαρέϑοντο οἱ ἐπίξελοί τῷ βασιλέως καὶ ἐχορηγεῖτο αὖ- 
τοῖς καϑ᾽ ἑκώςην ἡμέραν τῶν ἐπιϑανατίων σώματα δύο, καὶ ἐνεθάλοσαν 
τὸν Δανιὴλ οἱ ὄχλοι εἰς ἐκεῖνον τὸν λάκκόν ἵνα καταδρωθῇ καὶ μηδὲ 
ταφῆς τύχῃ. ΟΠΐρ. ἑπῆα λέοντες] ττ. 34. τὴν ἡμέραν] το καϑ' 
ἡμέραν 23) 87) 00,91, 228. ΑἸά, καϑ' πμεραν 26, 40, 89, 130, 230. 

ἑκαξης ἡμέρας 35, ξ1. της ἡμερᾶς 48, 88, 148, 231. τότε δὲ] α δὲ 
1ς. ἐκ ἐδόϑη αὐτοῖς] Ὁ τι ποτε 34. ὅτι ἔδαλον αὐτοῖς Αγ]. 1. 
ἵνα καταφάγωσι] νὰ πτως καταφαγωσι 34. νὰ φαγωσιν 330. 

ΧΧΧΙΠ. Καὶ ἥν---ροφήτης] καὶ Αμξακεμ ὃ τροφητῆς ἣν ΧΙΙ, 

148, 140, 230, 232, 233. Οοηρί. Καὶ ἥν ἄς. δὰ Άη. οοπ.Ἷ. καὶ 

ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑκτῃ καὶ ἦν ᾿Αμδακὲμ ἔχων ἄρτες ἐντεϑρυ ᾿, 
ἐν σκάφη ἰν ἑψήματι καὶ κάμνον οἴνου κεκερασμένον, καὶ ἐπορεύετο εἰς 
τὸ τεεδιον ὠπενέγκαὴ πρὸς τὰς ϑεριγάς. ΟἩϊς. ᾿Αμξακὰμ)]} ᾿Αδδακὰμ 
(ῆς ἰη.8) 9ο, τοό, 228, 231. ΑἸά. δἷδν. 3 

κα τοό. καὶ ἐνέθρυψεν] καὶ ἀνεϑρυψεν 34. καὶ ἐνέϑρεψεν 130. ἄῤ- 

Ἃ ΙΓ. 

καὶ ἄντοι 

καὶ αὐτὸς} καὶ ουτὸς 3... “: 



39: 

40. 

41. 

42. 

οἰ 

ΝΝ ᾿ 
ταμίαν 

ΒΗΛ ΚαΑΙ ΔΡΑΚΩ Ν. 

χαὶ ἐπορεύετο. εἰς τὸ πεδίον ἀπενέγχαι τοῖς Μεριςαῖς. Καὶ εἶπεν ὁ ἄγίελος Κυρίο. τῷ ̓ Αμδακὰμ, 
᾿Απένεγχε τὸ ἄρίςον ὃ ἔχεις (εἰς Βαξυλῶνα. τῷ τῷ Δανιὴλ εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόντων. ,.7 Καὶ εἶπεν 

᾿Αμδακμ, Κύριε, Βαβυλῶνα ὁ ὄχ. ἑώρακα, ̓χαὶ τὸν λάκκον κα γράσχω. Καὶ ἐπελάξετο ὁ ἄγίελος 
Κυρίε τῆς χορυφῆρ, αὖτ, χαὶ βαςάσας τῆς χόμηρ τῆς χεφαλῆς αὐτᾷ, ἔϑηχεν αὐτὸν εἰς Βαξυλῶνα 

ἐπάνω τῇ λᾶάχχε, ἐν τῷ ῥοίζῳ τὸ πνεύματος αὐτξ. Καὶ ἐδόησεν ᾿Αμδαχὸμ, λέγων, Δανιὴλ, 
Δανιὴλ, λάξε τὸ ἄριςον ὃ ἀπέςειλέ σοι ὁ Θεός. Καὶ εἶπε Δανιὴλ, Ἐμνήσϑης γάρ μου ὃ Θεὸς, 

χαὶ οὐκ ἐγχατέλιπες τοὺς ἀγαπῶντάς σε. Καὶ ἀναςὰς Δανιὴλ, ἔφαγεν" ὁ δὲ ἅγίελος τῇ Θεξ 

ἀπεχατέςησε τὸν ᾿Αμξαχὲμ “παραχρῆμα εἰς τὸν τόπον αὐτᾶ. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἦλϑε τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
ἐδδόμη πσενϑησαι τὸν Δανιὴλ, χαὶ ἦλϑεν ἐπὶ τὸν λάχκον, χαὶ ἐνέδλεψε, χαὶ ἰδὲ, Δανιὴλ χαϑή- 
μενος. Καὶ ἀναξοήσας φωνῇ μεγάλῃ, εἶπε, Μέγας εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς τᾷ Δανιὴλ, χαὶ οὐχ ἕςιν 

ἄλλος πλὴν σξ. Καὶ ἀνέσπασεν αὐτόγ' τᾶς δὲ αἰτίας τῆς ἀπωλείας αὐτῇ ἐνέδαλεν εἰς τὸν λάκ- 

χον" χαὶ χατεδρώϑησαν «“ἀραχρήῆμᾶ ἐνώπιον αὐὖτϑ. 

φες} ἄρτον 87)01, 228. ΑἸά. αὐτὸ 230. καὶ ἐπορεύετο] καὶ ἐπο- 

ρεύϑη ΑΙεχ. εἰς τὸ τοεδίον] αὶ τὸ 26. ἀπενέγκα!] ἀπενεγκεῖν ΧΙ], 

36,48, ςτ, 88,231. ανενεγχαι 3ς, τού, 230. τοῖς ϑεριραῖς} Ἕ αυ- 
τὸ 34. Κι ἱσν προ . Α} 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ εἶπεν--ὃ ἔχεις] καὶ ἐλάλησεν ἄγθελορ τάδε λέγει ,ν; 
Κύριος ὁ ὁ Θεός- τὸ ἄριςον ὃ ἔχεις ὠπένεγκε ΟΠ. ὁ ἄγ ελος Κυρίου] 

λό ΧΙ], 26, Ὡς, 16, 48, 49, ς1, 90, 91,1 τοό, 130, (148. δα άϊι. ἔργα 
11π.} 231, 232, 233. ΟΟΠΊρΡΙ. ΑἸεχ. τῷ ̓ Αμξδακὲμ) προς Αμδακεμ 
ΧΙ, 3ς. Αἰεχ. ᾿Απένεγκε] ἀπενεγκαι 233. Οοπηρί. εἰς Βαξυλῶνα] 
ἐν Βαξυλωνα (ἢ) 233. ' 

ΧΧΧΝ. ᾿Αμδακὲμ] ρῥγαπιϊί. ὁ 62. 
ἐχ, ἑώρακα] Ἔ τπωποτε 34. καὶ τὸν λάκκον] -[- τῶν λεοντων ΧΠ. 

Οορῖ. κα καὶ 228. Αἰά. οὐ γινώσκω] - τὲ ἐξὶν 23,34) 3 ς) 36, 40, 
87, 80, 90, ΟΙ, τού, 148, 140, 228, 220, 2332. ΟομρΙ. ΑΙά. ΑἸοχ. 

Κύῤιε) ἀἰονεῖπε πιὶ (ορῖ. 

Σ μβΌεοις. ϑ8ϊαν. Μοί. ΛΑ 
ΧΧΧΥῚ. Καὶ ἐπελάβετο ὅτε. δά ἤἥη. οοῃ). 1] καὶ ἐπιλαβόμενος αὐ- 

τὸ ὁ ἅγίελος Κυρίε τὰ ᾿Αμξακὲμ τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς αὐτὰ ἔϑηκεν 
αὐτὸν ἐπάνω τῇ λάκκου τῷ ἐν Βαξυλῶνι. ΟΠΐξ. ἐπελαξετο ὁ ἄγγε- 
λος} ἐπελαξε αγίελος 148: α ὁ 230, 232. ὁ ἄγίελος Κυρί5] α Κυ- 
θιου 35, 36, 49, τοό, 228. δαδεῖ Κυρίου 'π οἰιαγαέϊ. πιποτε ΑΙεχ. 
τῆς κορυφῆς αὐτὰ} τῆς χὰειρος αὐτῇ 111, 3ς, τιο6. τῆς κεφάλης αὐτὰ 
80. τῆς κόμης] ῥγοεγηϊῖ. ἐκ 3ς. α 148, 220. ἐν τῷ ῥίζ! ΡΓδ- 
πηϊττ, καὶ 62, 91, 233. ἔν τῷ ῥιζωματι 232. 

ΧΧΧΥΤΠΙ. Καὶ ἐδόησεν] καὶ ανεξοησεν 44, 36, 48, 51,231, 232. 
Καὶ ἐδόησεν δες. τἀ ἤη. ςοπ.} καὶ εἶπεν ᾿Αμξακὲμ πρὸς τὸν Δανιήλ᾽ 
ἀναςὰς, φάγε τὸ ἄριςον ὃ ἀπίςειλέ σοι Κύριος ὁ Θεός. ΟΠΐγ. Αμ- 
ξδακἂμ] α 3ς. δαδεῖ ἴῃ ομαγαθς. πιΐα. Αἰεχ. λέγων] καὶ εἰπεν 430. 
ἄϊσεης βὲ Οορι. Δανιὴλ, Δανιὴλ] {επιεῖ ἰδπίυπι 48, ς 1, 62, 88, 130, 
231. τὸ ἄριρον] Ἔ σα 212. 

ΧΧΧΥΠΙΙ. εἶπε Δανιὴλ] ἀϊκί! απιεὶ, ρἱογίατε 49 εἰδὶ Ῥεμς Οοριῖ. 

Ἐμνήσϑης] ἐμνησϑὴ 48, (ξ τ. εχ σοττ. υἱ δέν Ιοό. Ἐμνήσϑ. 
γάρ μου] α γαρ 148. καὶ γὰρ μὲ 232. ἐκ ἐμ νοϑ, πκ ἐγχατε- 
λειπες 26. Οοπηρὶ. ὁ μὴ ἐγκαταλείπων ΟΠΐξ. 

“σε] τας ἀγᾶπωντας σοι Χ]]. τες αγαπωντας, αυΐξον εχ ὁοῖτ. ξ1. τες 

ζητεντας σὲ και ἀγαπωντας σε 87. τὲς ἐκφηταντας σε καὶ τῆς αγα- 

ἀγαπῶντάς Ἃ ἡ τὰς τὰς φΦιλξς ἀντᾶ. 34. 

πωντας σὲ 228. ἢς, ἤμς τους 2ὅ. Αἰά. 

Οομρὶ. 

, ̓ ΕΧΧΙΧ. Καὶ ἀναςὰς Δανιὴλ, ἔφαγι καὶ ἔφαγε Δανιὴλ Ομίς. 

ἔλιω] ἐχζητεντας σε 230. 

. λν γυν ἀπεκατίησε ἃς. δὰ ἤη. ςοπ).} κατέρησε τὸν ᾿Αμξακὲμ ὅϑεν αὐτὸν 
ἔλαθε τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ δὲ Κύριος ὁ Θεὸς ἐμνήσϑη τῷ Δανιήλ. ΟΠΐς. 
᾿ἀπεκατίς. τὸν ᾿Αμδακ. παραχρῆμα) λαδων ταλιν τὸν Αμδακουμ 
απεχατεςησεν αὐτὸν ταραχρήμα 34. εἰς τὸν τόπον αὐτῇ] ἐπι τὸν 
τοποὸν αντὰὸ Π1, ΧΙ]. 4ς, 16, 48, 62, τού, 232. (ομρὶ. 

ΧΙ, Ὁ δὲ βασιλεὺς--- ἀνέσπασεν αὐτὸν ζοπ). 42. ] ἐξη λϑε ϑὲ ὁ βα- 
σιλεὺς μετὰ ταῦτα τενϑῶν τὸν Δανιὴλ, καὶ ἐγκύψας εἰ εἰς τὸν λάκκον 
ὁρᾷ αὐτὸν καϑήμενον, καὶ ἀναβοήσας εἶ: εἶπεν ὃ βασιλεύς: μέγας ἐξινιὸ 
Θεδ Κύριος, καὶ ἐκ ἔςιν τλὴν αὐτῷ ἄλλος" 

τὸν Δανιὴλ ἐκ τὰ λάκκε. ΟΡ. τῇ ἡμέρῳ τῇ ἑδϑόμῃ] -ἰ- ἐπι τον 
λαχκὸν 34- τῇ εδδομῃ ἡμέρᾳ 148. καὶ ἦλϑεν---Μέγας] καὶ ελϑὼν 
ἐπι τὸν τόπον, και αναδλεψας, καὶ ἰδων τον Δανιηλ καϑημενον αναξο- 
ησας φωνὴ μεγαλῆ ὁ βασιλεὺς εἰπεν' μεγας 234. 
τον λᾶάχχον 230, 211. 

ὄλεψε] καὶ ανεξλεψε 3ς. 
ΧΙ. Καὶ ἀναθδοήσας] -ἰ- ὁ βασιλευς ΧΙ], 23,26, 6, 48, 40, ξ1, 

62, 87, 90, 91, τού, 130, 140, 231, 232. (ΠΊΡΪ. Οὐεογρ. ϑ8ἴαν. 

ανεδοησεν ὁ βασιλευς 88, ΕἸ ἐχείαπιαπε τες Οορῖ. φωνῇ μεγάλῃ] 
Ἔ ὁ βασιλεὺς 230, 233. ΑΙά. εἶπε] ργαπηῖ. καὶ 88. ργετηϊεῖ. ὁ 
βασιλεὺς 148, 328. Κύριε] Κύριος Αἰά. καὶ οὐκ ἔριν δος. δά ἤῃ. 
ςοπ1.] α 48, ς1) 62, 88, 31,232. ἄλλος λὴν σΒ] σλην σε ἀλλος 

ΧΗ, 26, 34 35. τού, 148, 230, 2232. Αἴεχ. 

᾿ΣΧΙ1]]. Καὶ ἀνέσπασεν] τοτε ἀνέσπασεν 34. 
Καὶ αἀνέσπ. αὐτόν] κα 148. αὐτὸν] - εὐϑεως εκ τὰ λακκε 34. -Ἐ εκ 

τὰ λάκχεξ 2320. ἐνέδαλεν) -- ταραχρημὰ 34. εἰς τὸν λάκκον] 
Ἢ τῶν λεόντων 34,230. κα 51, 62,88, 231. καὶ κατεδρώϑησαν ὅζο. 
δὰ πῃ. οοπ).} ἐνώπιον τῇ Δανιὴλ, καὶ κατεξρώϑησαν. Ομΐξ. ταρα- 

χρῆμα ἐνώπιον αὐτῷ} ἐναντιὸν αὐταὶ καὶ εἐνωπίον αὐτὰἪ ανηλωθησαν' 
καὶ ἣν Δανιὴλ εκ τότε συμβιωτης του βασιλεως, καὶ ἐνδοξος νπερ ταν- 

ἐνώπιον αὐτῷ} ἐνωπιον τε βασιλεως. ἀμην. 
59, Ἔ τω δὲ Θεω ἡμῶν εἶ ἵ (60) δοξα εἰς τον αἰωνα τῶν αἰώνων. αμην. 
230. 

καὶ ἐξήγαγεν ὁ ὁ βασιλεὺς 

ἐπὶ τὸν λάκκον] εἰς 
2 ΔΝ ἣ ’ὕ ἰωὲ ὔ Ἁ 

ἔπι τὸ σύμα τῇ λᾶχχε Απη. 1. καὶ ἐνέ- 

και 

και ἀνηγαγεν 230. 

τ ᾿ 
΄ 
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